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tfög de Bescherming der Kleinvisch en den
/Hóogen ,Raad der Zeevisseherij

Sedert 'bijna één halve eemy houdt de In-
'aatiónaïe Raad voor Zéevaartonderzoek
:)i bezig met de maatregelen öie er toe zou-
n kunnen bijdragen "om; de kleinvisch te
schermen tegen, de verwoesting die door
t sieepnet onder die diertjes wordt aange-
ht. ' '•••' ' '".- • " " ' • " • ' • • ' " . ' •
't Is -ten • gevolge van een wenk • door de-
n Raad aan alle deelnemende landen geT
ven dat door Koninklijk Besluit van 5 Sép-
nber 1892 in ' België verbod werd opge-
;d gedurende de maanden April en Mei in
'ze kustwateferr te visschen . en dat voor
n vischsporten de grootte werd yastge-
:ld ' onder dewelke zij in geen Belgische
ven» mochten, 'aangebracht worden.
{{eronder' volgt trouwens de volledige op-

ive der maatregelen die in België getroffen
uden tot bescherming der kieinvïsch.

aatregeten in België getroffen tot bescher-
ming der 'kleinvisch

il) 19-8-1891 : Wet betrekkelijk het vis-
[hen in- ónze territoriale watren ;
2) 5-&-1892 : Koninklijk Besluit, betreffen-
: vreemde -vjsschers vaartuigen in' onze ter-
ioriale'. wateren ; . . - - .
13) 5-9-1892: Koninklijk Besluit :
'a) ̂ verbod opleggende in April en Mei in

territoriale Avatéren te visscheiï -anclërs daii
t lijnen, , staande tuig., kruisnetten of

[uiernet voor één man ;
b) verbod opleggende visch aan te bren-
:n beneden de volgende maten :
Tarbot 25 cm., Griet 25, Rog 25,Heilbot 25

fcbeljauw 25, Scheivisch 25, tong 18, scha.'
"i; Pladijs 18, Wijting 18.
4) 8-4-1927 : Koninklijk Besluit betreffen-
verbod Nr. 3 intrekkende (Staatsblad 25-

r'927) ; ' . - ' - '
5) .3-5-1929 Koninklijk Besluit betreffende
ïrbpd Nr. 3b enkel behoudend ypor.de on-
erstaande soorten en maten .-
Tarbot cm. 25, Griet 25, Rog, Heilbot — .

abeljauw — , Scheivisch — . Tong 15, Schar
-, Pladijs — , Wijting —
6) .29-10-1928 Koninklijk Besluit betreffen-

vérbod opleggende in de territoriale wa-
'ên: te visschèn mét sleepnetten waarvan
. opening 'meer dan 12 me'ter breed is.
In -andere, landen toestaan eveneeijs voor-

:hriften tot bescherming van de kleinvisch :
ït verbod aan de Britsche. trawlers opge-
gd'in de Möray Firth te visschen is door
iz.e' reeden jen genoegzaam' gekend, ook
>or- Denemarken werd een-maat vastgesteld
ider dewelke zekere vischsoorten niet mo-
in -worden aangebracht.
In- sommige landen integendeel bestaat
iarpmtrent volstrekt geene regeling en bij
>ze Noorderburen bijv. wordt stelselmatig
;vischt op ondermaatsche visch, die tot
schmeel -verwerkt als voeder voor de die-
:n dient.
Intusschen is -in 't algemeen de verwoesting
in kleine ' visch door de sleepneffen der
ieds sterkere stoom- en motortreilers op
itzagelijkë wijze toegenomen, en in de
'afste vergadering van hef Bureel van den
iternationalen Raad voor Zeeonderzoek
elke té Parijs plaats had in Mei H., werd
iof d£ Commissie der Zuidelijke Noordzee
'sloten, dat iets mieer moest gedaan wor-
:n om -de kleinvisch, te beschermen.

E«n voorgestelde «taat van 22,50

De Heer Russen van <jen Engelschen Vis-
herijdienst werd gelast volledige inlichtin-

icn in te winnen omtrent de Ier zake be~
If-iande voorschriften in de verscheidene fan»

dié deel uitmaken van den Raad en te-
'eus werd aan die landen voorgesteld een
pglement in te voeren waarbij het zou ver-
(oden worden in de Noordz.ee pladijs van
pin dan 22,5 cm. aan te brengen.
Uit de besprekingen die daai'omfrent ver-

gen Maandag in den Hóogen Raad ge-
;perd werden, valt, duidelijk, af; te leiden dat
ij de rèeders de overtuiging bestaat dat
e( fe wenschen is niet alieen voor de onl-
'ikkeling yaii'den-vischsiapel, tnaar ooic om
'c inzinking -van' de kpoppri/s te vérhindc-

dat geen kleine visch worde aange-
- ; f , .

De voorgestelde maat van 22,5 cth.-kömt
venwei wat hoog voor, maar de diepzee-
'ccderijen zouden met cenc minste maat
an . 20 cm. kunnen • vrede nemen,

c fcuslvfsMhers voor beperking te vinden,
De kustvlsscliers zouden eveneens te vin

'en zijn vóór ce«e uitsluiting der kleinvtscU
' volgens hen zou de grensmaat nld

mogen gesfefd- worden dan wat zé
was, namelijk 18 cm. en dat voof.al

vischspörteii ;welkev?vröeger aan die mïn-
aat ,bnderworpcn. waren, weze (ong,

har," pladïjè etv wuting, -•'. •.
Het (s nochtans in. 't oog Springend daf,
o de küsivisschers vïsch van 18 cm. én de
epzeevlsschers slecMs vïsch van '^0 omv
ochten, aanbrengen, hef toezicht ' over "de

'aievtng vati^hét verbod, des te möeïter
O« *!{(), daar nlef altijd goed te onderècM-ê". fe War küBtvfescJierij eïndigt «n waar

Atóschien zou de oplossing Je vinden zijn
ofwel iireejie overeenkomst der twee belang •
hebbende-groepen omtrent eene minsteniaat
van 19. cm. ofwel in de vaststelling van 20
cm. voor iedereen met uitzondering vóór de
kustvisschers van de twee of drie zomermaao
den gedurende dewelke zij-ter plaats onder
de badgasten gretige koopers vinden .voor
de kleine springlevende vischjes, die zij aan-
brengen. ' ' , i

Gedurende de zomermaanden de minste maat
18 cm. ? |

Voor die zomermaanden zon de vroeger
geldende minstemaat van 18 cm worden toe-
gepast en streng gehandhaafd-door de ópe'-.-
bare «nacht,- die met het toezicht gelast is.

Voor deze oplossing pleit het feit eerstens
dat het vroeger bestaand verbod, in de kust-
wateren te visschen, de zomermaanden niet
betrof en. ten tweede, dat de verkoop der
vangsten door de diepz.eevjsschers aange-
bracht, in . de vischmijn geschiedt waar het
toezicht over de minstemaat gemakkelijk is
u i t t e voeren. . ' . ' . ' •

De eindbeslissing daaromtrent zal genomen
worden in eéne volgende vergadering van
d.en Hóogen Raad,: waarop "pok eene;gebeur-
lijke regejing^yan.'.de minstemaat der .niazen
van dé netten zal besproken.".worflen.j.>''!'

Op de vergadering van verleden Maandag
werden hieromtrent zoowel door de vertegen-
woordigers van de stoomkorders .als door
deze van de groote en midelslag motorkor-
ders 'heuglijke verklaringen afgelegd.

Allen zijn het immer eens om te beken-
nen dat grcote mazen., zoo ze aan de kleine
en minderwaardige visch toelaten te ontsnap-
pen, anderzijds toelaten het net ,met grootere
snefheid door het water te sleepen en aldus
niet alleen een "grooteren afstand afleggen,
maar ook wellicht een aantal visschen van-
gen, die anders, rniddel vinden, om.aan een
traag voortbewegend sieepnet te oiitsnap-
pen. ;

Ontsnapt de kleine Visch ?

Eeiie interessante gedachtenwisseUng ont-
spon zich tusschen vaklieden over de al of
niét mogelijkheid voor de kleine visch te ont-
snappen 'door de.ivmaz.en welke door, het
krachtig voortslepen verondersteld zijn dicht
getrokken te worden. -

Ervaren schippers meenden te mogen.'ver-
zekeren dat, zoo niet te veel zand of vuilnis
de mazen van den kuil van 't net verstopt,
de kleine vischjes-wèl hun weg'vinden door
de mazen van het net.

Verder deed men opmerken/, dat, zoo de
mazen van een-bovengehaald net wel feite-
lijk samen getrokken zijn, dit geenszins het
geval is wanneer het net onder water wordt
voortgetrokken, aangezien alsdan door der,
weerstand van het-water, dat door de mazen
moet vlieden, het net .als een blaas wordt
opengehouden.1

Zulten proefnemingen nuttig zijn ?

De?.e vraag van het al of niet dichthalen
van de mazen van een sieepnet, is reeds zoo
dikwijls in verscheiden zin besproken en be-
twist geweest, ook in wetenschappelijke mid-
dens, dat men.-zich afvraagt waarom .de be-
voegde diensten niet proefondervindelijk te
werk gaan. Door opvolgentlijk op ee" zelf-
den grond met twee netten van verscheidene
mazen te visschen. zou ons duiikens wel kun-
nen vastgesteld worden, welke visch door
de mazen ontsnapt. Is ojjs visscherijwachi-
schip niet aangewezen om dergelijke proef-
nemingen te • doen, mits desnoods een paar
netten te leenen ?
^e zaak betreft de belangen van alle zce-

visschende landen cri de-kosten der proef-
nemingen z.ouden,niet hoog kunnen beloo-
pen. . • ..

Vooraleer zich uit te spreken over een mini-
mammaas zouden de vertegenwoordigers der
Belgische reedersbönden wenschen volledig'
ingelicht fe worden omtrent de voorschrif-
ten die daaromtrent in Engeland sedert ver-
scheidene maanden in voege zijn ca de uit-
slagen die daarmede bekomen werden.

Dat het den garnaalvisschers moet'toege-
laten blijven niazen te gebruiken die klein
genoeg zijn-om garnaal te vangen-,, spreekt
van zelf. Óók voor de sprot- en haringvis-
scherij wordt volledige vrijheid gewenschf.

$oirtmigc leden van de vergadering waren
van rneening dat de onlangs in Engeland
«Jfgevaardigde voorschriften voor de minste-
maat dcir mazen op de kustvisscherij nie!
worden toegepast. Dit !s evenwel moeilijk
aan té nemen wanneer men bijna in eik num-
mer van .dé Engeféche .vischtiidschriften
bittere klachten (eesf vanwege de Engelsche
fcusfvfeschers, wegens, de verliezen die zij
door de toepassing"; der nieuwe voorschriften
lijden. , '

Wat er ook van Vezê de Hpöge Raad der
Z<èevfsscherijpfcal daaromtrent me( tekerhefd
worden i'ngelrchf Vóorafeef opnieuw (e ver-
gaderen om een beslissend oordeel daarover
•«**'fe tprtlrttt, J . .

Visehverbruik ifi het Leger
\Vij vernemen door de dagbladpers dat de

Propagahdacomniissie voor Vischvertmiilc,
verleden Vrijdag een vischdag ingericht heeft

in de Grênadierskazerne te Brussel.
De heer Vandervaeren, Voorzitter en een

half dozijn leden der Propagandacommissie,
waaronder de Heer Camiel Willems, Voor-
zitter van de Vcreenigde Vischhandelaars der
Kust en oud grenadier, werden er verwel-
komd door de Kolonels De Giox en Van-
sprang van het regiment Grenadiers en Ma-
joor Alaricha; van den Bevoorradingsdienst
van het leger.

Het programma bestond uit eene voor-
dracht van Prof. Vande Velde, van de Gent-
sche Hoogeschool, over de voedingswaarde
der vïsch, een gezamenlijk ontbijt waarop:
de aanzittende officieren en Comiteitsleden
gc-noegen namen met de soep, het brood .en
het vischgerecht dat 's morgens onder de
leiding van den heer Clement in de Kazeme-
keiiken was klaar gemaakt (kooïvisch en wij- j
ting met aardappelen., boonen en warme
mayonnaisesaus). . ' -' -i
'Daarop volgde in de keuken voor onder-
pfficier^ri..eene i aanschouwelijke '^voordracht
over praktische vischbereiding, in bijzijn: van.
de chef-koks van verscheidene kazernen en
ten slotte een vischavondmaal i" de eetzaal
der onder-officieren.

*4*

Het vraagstuk van het Visehverbruik in het
Jcger is niet nieiiw.het maakte namelijk reeds,
het voorwerp uit van eene belangwekkende
brochure van de hand van J Tliys, Directeur
van den bevoorradiiigsdiensf van het Bel-
gisch ïeger, in 1917 in den Haver verschenen.

De schrijver had zeer goed begrepen dat.
het vraagstuk eene grootere draagwijdte
heeft dan de zeer verdienstvolle bezorgdheid
om wat verscheidenheid in de voeding van
de soldaten te brengen.

Hij was er ten volle van bewust dat een
land — dat zooals onze doo/iuchtige vorst
Leopold II eenmaal zegde : «nooit klein is
wanneer het aan de zee gelegen is»— er
het grootste belang bij heeft eene bloèiende:

z.eevisscherij te bezitten, daar deze eene
heerlijke opleidingsschool yoor die koene zee-
vaarders die soms het lot der volkeren . in
hunne hand houden.-Is het niet dank aan-hun
moed en zelfopoffering dat in het uur des ge-
vaars, de onmisbare overzeesche betrekkin-
gen in stand gehouden worden ?

.Het leger heeft zeker de diensten niet ver-
geten welke de zeelieden aan de zaak der
Verbondenen bewezen hebben, door op hun-
ne vaartuigen,, trots alle gevaar hetzij de vei-
ligheid der zeeën, hetzij de bevoorrading der
legers en der bevolking te verzekeren.

Is het niet om ze toe te laten aan hunne
harde roeping getrouw te blijven dat de wet-
gever de zeelieden van legerdienst in vredes-
tijd ontslagen heeft ?

Het mag den legeroversten ook wel eens
herinnerd worden dat de zeelieden in hooge
mate die man/ielijke hoedanigheden van moed
en volharding bezitten welke in het leger
wordeni aangeleerd en bewonderd.

De dagbladen hadden juist verleden week
het nieuws gebracht van ds schipbreuk van
de koopvaarclijvaarder «Ch£rles-Jos(?» en
deze van.het vïsscherijvaaftuig «Koning Al-
berb. Men had daarin kunner. lezen hoe de
vier Belgische vissehers die zijne bemanning
uitmaakten, na uren Jarig Ju ten schrikkelijk
orkaan en eene Siberische koude hun arm
schipje hebben verdedigd dat water maak-
te en !n een waren ijsklomp veranderd was,
eindelijk.in den nacht op het strand werden
geworpen en hoc ze daar, cicornat met be-
vroren handen en de beencn ii; hunne laar-
zen vastgevroren op de eenzame kust hebben
rondgedoold op zoek naar eene schuilplaats.

En eens terj£ in hunne haven., wat was
hunne grootste bekommernis; deze van een
ander schip te vinden dat hoi zou toelaten
zoo rap mogelijk terug te kecren naar die
«e waarvan re toch leven moeten.

Het bestaan onzer zeelieden is een eeuwi-
ge strijd; dit ?ï,'n van dïe mannen van moed
ei volharding waarvan een Isnd er nooit: té
veel heeft. Maar, zoöals de.fceer Thya het' in
zijne brochuur «De Vïsch in het rantsoen
van den 'Soldaat» terecht scliréef: opdat-de
yissclier ktinne getrouw bJi|ven aan > Sïjn
^ 'mwt tö t " ' ""*''"* ' "'"''*' '"

hij moet' voor de" vrucht van zijn hard en
gevaarlijk werk een prijs ontvangen waar-
van hij en zijn soms talrijk huisgezin kunnen
leven.

.Zooals men ziet is de propaganda voor het
Visehverbruik in 't leger niet een eenvoudige
keukenkwestie en de leiders tier Propaganda-
cemmissie zouden ongetwijfeld nuttig werk
verrichten zoo ze, bij bgélegenheict, de aan-
dacht der legeroversten vestigden op de
breedere beteekenis van hun streven.

Er dient zo'jwel voor de degelijkheid van
het; industrieel stelsel als voor die van de
verdedigingsmiddelen van liet land gezorgd
te worden, en vooral in dez£ tijden van eco-
nomische «help u zelve» moeten alle voort-
brengende nijverheden van het land zich ste-
yig inrichten.
. G a f niet de Minister van Landsverdediging
in zijn laatste redevoeringen in de Kamer
dii'delijk te. kennen dat het'zi'in wensch is,
dat; het leger in al de mate van het mogelij-
c'j,.-yoor-ijjne bevoorrading de voorkeur aan
de•Belgische producten• zou geven?

Het-ware te hopen dat deze wensch, voor
>V(«F-*.iet yischvrebruik in hei leger betreft,
geen dóode lef ter bleef;

* ' ' '

Een grooter Vischverbruih zeer gewenscht.
Tusschen .al de West-Europeesche landen,

verbruikt Belgit per inwoner . het minste
visch. .Het is dan ook niet te verwonderen,
dat bij het leger — het.beeld der natie —-
even weinig visch verbruikt wordt. :

Ons volk moet in hef visch eten worden
opgevoed, dat is de taak der Propagaiida-
ccmmissie voor,Visehverbruik- Voor wat het
leger betreft, levert het .vraagstuk evenwel
drie bijzondere aanblikken,: :

1. de aankoop van visch - •
2. het vervoer en de besysijng van visch ;
3. de toebereiding en het., verbruik van

visch. , . . - . .
Hoe verkeerd het ook weze blijken, moet

hier niet met het begin maar. met het einde
aangevangen worden, Het spreekt immers
van zelf dat /oo men er niet -toe kan komen
visch in de kazernen voor te;bereiden en op
te dienen op eene wijze die voldoening geeft
aan de soldaten men geen blijvend werk z.al
kunnen verrichten.

De vischpropagandadagen ii: de kazernen
moeten vooral dienen om de vischsoorten
vast te stellen die, regelmatig in voldoende
hoeveelheden .door de Belgische visscherij
aangebracht, op behoorlijke manier voor de
scldaten kunnen klaargemaakt worden, en
om ferzelvertijd vast te stellen of het onont-
beerlijk gerief in . de kazernckeukcn aanwe-
zig is om de toebereiding in goede voor-
waarden te kunnen doen geschieden.

De leemten die zich onder dit opzicht
mochten voordoen moeten niet afschrikken.
Ze moeten integendeel in het daglicht ge-
steld worden met den vaste;! wil eraan te
verhelpen.

Een Wenk
Die prppagar.dadagen mogen dus geen bij-

eenkomsten zijn waarop, met behulp van
meesters in het vak, en doc-r buitengewone
inspanningen wonderen verricht worden
waaraan in alledaagsche omstandigheden
niet te denken valt, maar zt'. moeten aanlei-
ding geven lui eene grondige studie van het
vraagstuk en gevolgd worden door klare, af-
doende besluifselen van praktJschen aard.

Zoo het regelmatig verbruik van Belgische
visch in ons leger niet kan v/orden ingevoerd;
hef wez.ë wegens gebrek gfin instemming
vanwege de. soldaten, wegens onoverkomme-
lijke leemte aan gerief of wegens onverhelp-
bare ontoereikendheid der geldmiddelen, dat
men het klaar en duidelijk vaststelle, en dat
men dan ook een einde stelle aan eene pro-
paganda die doelloos is.

Als wil hef goed v<5dr lobben, werd ee.t
jaar geleden in de kazerne van Oostende een
vischpropaganaadag ingericht zooals deze
die verfeden v/eek fe Brussel plaats had.
Hebben de plaatselijke vertegenwoordigers
van de Proi>agaitdacommis!,ie ondervonden
dat deze propaganda vruchten heeft
worpen?

Is liet aivwtord bevestigend, wat belet er
<?aJ het. voorbeeld van Oostende ,to de ka-

van lief binnenland „gevolgd worde?
Is hejt 9frtwoofd Ontkehnofidr dan ware feet

Een abonnement
op "Het VisscherijblaoV
kost voor 1934 nog
slechts 25 frank voor
het Binnenland en 45 ir.
voor het Buitenland.

_O— ,• .:

Voor onze talrijke lezers in;. Neder-
land is de abonnementsprijs op 45 fr.
of 3,25 gulden gebracht. Het bedrag
kan gestort worden op onze postcheck •
rekening 107,09$.

Men kan ook' een kaartje sturen aan
de redactie van het blad, die zal zor-
gen dat het blad onverwijld opgestuurd
wordt en verder een kwjjtschrift door
de postbode zal laten aanbieden. •

Bericht aan onze Abon-
neüten die tot op heden
hun kwijtschrift niet
betaalden.

De kwijfscbriften voor de vernieu-
wing van de abonnementen zijn thans-
overal aangeboden.. ' ...

Abonnenten, die-het kwijtschrift we-
gens afwezigheid of verzuim van het
postbeheèr, nog niet betaalden, worden
beleefd verzocht zulks onverwijld "te
willen doen, want anders zullen zij na
deze week geen blad meer ontvangen.
Zij mogen het gewenschte bedrag stor-
ten op onze postcheckrekening Num-
mer 107.098 o£ onS per gewone brief-
kaart vragen dat wij een nieuw kwijt-
schrift zouden doen aanbieden.
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te wenschen dal de Propagartdacomm^Sié'',
zooals (Wij hcj Iiooger zegfJen. eent grondig
cnderzoek. instelde, en zich< geen .moeite
spaarde om'de redens» te kennen van de,
mislukking h,i'-er pogingen c<p de p/a<ifs die

t best ge.'egüii is om zich aan goede uit-
sïagen fe mogen verwachten.

Zoo hef Wijken mocht — e» we zoude;)
niet verwonderd zijn als het zoo' was .—
dat enkel een besliste en helpende fusschén-
komst van hoogerhand de zaak op het ge-
wcnschte spr-or kon orengcn, dan'zal het
brvoegd DepsMement, hopen wij, niet aar-
zelen de nooaïge stappen te doen van 200-
I'aast de Prepagandacommissre het volledig
oj) de noogïè 2al gesteld Iiebfeen vart Me

MBKANIEKE TOUW- OAREJif-
EN NEttENFABRtEKEN ~i-
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De Facipr in den Belgischen
Vischhandel i

ZIJN VERLEDEN Zoover hebben wij onze persoonlijke han-
, , . , . • x . f. . , , - , . . , ^ delsvriiheid nos niet verb'enrd. OndertusschenHet factoraat heeft m den Belgischen groot «c.lsvl|J1K-m ,""*». .l . , ,_ ,,..:t„„t_..

vischhandel een lang en waardig verleden.
Wij treffen den factor of tusschenpersoon
treffen den factor of tusschenpersoon van
gekende, verkoopers aan op al de groote
-vischmarkten. Zelfs in de kustmijnen, waar
de verktiopers nochtans ter plaats'zijn, wor-
den de afslag en alle bewerkingen .ermede
in verband aan een vakman door de reeders
overgelaten. -

Dit verschijnsel is eigen, niet alleen aan
den vischhandel, maar aan den verkoop van
alle licht verderf bare en in imassa af te zet-
ten waar, in private y.oowel als in publieke
afslagen. Men treft het zelfs aan. op paar-
den- en veemarkten.

Het bestond te Oostende reeds ten tijde
van A\aria-Theresia, toen de mijn- voor den
verkoop van visch in het groot verplichtend
was ; het bestond ook toen deze mijn tot
in 1S75 verhuurd en bijgevolg door bijzon-
deren onder stadstoezicht uitgebaat werd.

De factor is er nog bij op alle gemeente-
lijke vischmijnen van het binneniand. Zij
worden door de gemeenteoverheid in, huur
gegeven — wat zelden het geval is —,-of
rechtstreeks door het stedelijk bestuur en in
zijn belang beheerd. Hij is er ook in de
private vischafslagen te Luik, Namen, Char-
leroi, Thienen, enz.; de uitbaters dezer ge-
stichten zijn anders niets dan de zaakgelas-
tigden, mits commissieloon, van de , visch-
verzenders ; zij ontvangen de koopsom en
verzenden dezelve naar hunne lastgevers, na
afhouding van alle verschuldigde onkosten.
. Als de mijn door de -stad zelve beheerd

wordt en het gemeentebestuur rechtstreeks
de verantwoordelijkheid ten opzichte der

•verkoopers van het bedrag der verkoopsom
op zich neemt, wordt de taak van den fac-
tor daardoor wel ingekrompen, maar
uitgeschakeld ; zijne tusschenkomst is

raet
nog

vereischt om de visch -aan de spoorwegsta-
tie af te ha":en en ter mijn te brengen', o,m de

'boekhouding van den verkoop na te zien en
de verkoopsom aan den bestemmeling-. tfc
doen geworden. Die noodzakelijke tusscheii-
komst is een der grieven tegen de uitbating
in regie ingebVacht.

Die toestand was algemeen, toen Belgiii
en zijne naburen in normale handelsbetrek-
king waren, met andere woorden, toen .het

• ruilverkêer" nog niet verhinderd was door
beschermende maatregelen door de machtig-
ste landen genomen met het uitgesproken
doelwit allen niet strikt noodzakelijken. in-
voer af te weren, en daarentegen den eigen
.uitvoer door alles te bevqordeeligen. Dit is
voornamelijk het geval voor .Frankrijk, En-
geland en Duitschland, grensstaten of nabu-
ren van België, die alles in het 'werk gesteld
hebben, om vreemde visch'zooveel .mogelijk
uit te sluiten; met ,het onrethtstreeksch ge-
volg dat onze markten van toen af overrom-
peld waren door visch allerhande natiën u:t
hun gewone afzetgebieden: verjogen. Het was
tóen natuurli jk de gulden tijd voor de fac-
tors onzer binn'enlandsche centra die, zooals
de statistiek het .uitwijst, reusachtige «visch-

.-zendingen ontvangen> hebben.

IN HET CONTINGENTEERINGSTELSEL
De gewone inrichting blijft voort^ beslaan

en zai steeds blijven voort bestaan, in. deo
binnenlandschen vischhandel. De factors kun-
nen :iiog, zo.oals voorheen, de, vischverzen-
dingen ontvangen en aan den maiv brengen,
die hun van de kust uit of zelfs, als het
noodig is, vanwege kooplieden uit het bin-
nenland voor spoedigen verkoop toever-
trouwd worden. Het is immers ongehoord dat
om cle coiitingeriteering en hare noodzakelijke-
gevolgen aan den kaak stelle .men afkomt1

met eene spitsvondigheid zooals deze, dat
de consignatie, anders het factorschap, wel
afgeschaft wordt' voor de vreemde yisch,
maar niet voor de kustvisch en men dit voor
een schreeuwende onrechtvaardigheid uitge-
bazuimt met vergelijkingen erbij, die -------
het minst misleidend zijn.

ALLE' SOORTEN ZEEVISCH J
l ALLE SOORTEN HARING J
, ALLE.:SOORTEN ANSJQVIS £
> Poissons de mer — Harengs salés 9
\ Anchois •

|Wed. S. I^GROEN? i
i I J M U I D E N (Holland) •
• Hofleverancier Opgericht 18630
1 Telegrammen : Hofleverancier 9
1 Telefoon: 5 en 265?,
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echter worden de leemten, in de buitenland-
sche consignatiezendingen. ia het buitenland,
ten gevolge der contingenteering ontstaan
door (dergelijke zendingen uit de kust niet
aangevuld, üaar ligt ae knqop..De consig-
natie van masale voorraden visch naar de
groote verbniiksniarkten va^j het binnenland
zooals die steeds door de Hollandsche en
Scandinavische verzenders plegen gedaan te
worden, is een handelsvorm die tangs onze
kust slechts geringen ingang gevonden Heeft.
De oorzaken daarvan liggen voor de hand
doch het is hier de plaats niet om erover
uit te weiden.

Aanzienlijke posities worden aldus aange-
tast onder hen die niet de bewerkers, maar
beroepshalve de bemiddelaars geweest zijn
van den buttensporigen vischinvoer, die on-
ze zeevisscherijnijverheid aan den boord van
den afgrond gebracht heeft en de Regeering
gedwongen heeft een zeker evenwicht in de;s
toestand terug te brengen.

Wij- herhalenthet, deze .maatregel! werd
niet'genomen tegen de consignatie a:s zoo-
danig en het ware louter boerenbedrog daar-
.niede te schermen. Hij werd genomen als een
onvermijdelijk gevolg van de- contingentee-
ring van bnitenlandsche vischinvoeren ; zijne
noodzakelijkheid kan in de huidige omstan-
digheden door geen enkel redelijk mensch
betwist worden. Het is immers niet mogelijk
de beperking van den invoer toe te .passen
als er geen invoervergunning in handen van j dragen, dan vorig jaar. Daarvoor zal meer
een verantwoordelijken inlander bestaat en ?.da|I 3 mjiijOen kg. visch zijn aangevoerd
deze'laatste slechts een tusschenpersoor, is,« , ie ..
die gehjk welke hoeveelheid waar voor re-j .«• J . . . . . ' , ...
kening van een w.reemden verzender afzet, genoeg bewijzen, dat de toestand z.ooals hij
Men verwensche de contingenteering zooveel zich nu voordoet onhoudbaar is.

De kwestie van de nieuwe Oostendsche
Visschershaven

in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
% ' i

Bij gebrek aan plaats moest deze rubriek j De heer Gelders (in 't Fransen). — Waag za- houden die i.ij gisteren heeft gedaan.
. . . . . I... ..„:„* :„ u„» :„ .,o,,.,.,ri;ii. /ript^r-M Hij staat bekend cis een doordrijver en in-verleden week verzot worden.

Wij hebben er aan gehouden deze bespre-
king iiv ons blad op te nemen, omdat de
zaak te belangrijk is om er zoo maar over
heen te-stappen.

We hopen dat onze volksvertegenwoordi-
gers er in de toeki.mst ook niet zullen voor
terugschrikken bij den minister op spoed
aan te dringen, want moest het voortgaan
zooals in het verleden, dan mogen we nog
zoolang wachten als vroeger.

Zooals er heden in dé oude vischmiji:
moet voortgesukkeld worden, is de toestand
vóór elkeen onhoudbaar.

er u niet in, het is gevaarlijk. (Gelach).
De heer Sap (in 't Fransen). — Dat is

waar.
De heer Marquet (in 't Fransch); — En

men doet niets om dat alles in orde te bren-
gen.

De heer Sap (in 't Fransen). — De kwes-
tie iigt ter studie.

De heer Marquet (in 't Fransen). — Men
heeft jaren gewacht. Sedert gij minister zij t,
beken ik dat men er zich mede bezighoudt.
Dat is reeds veel ! Gij ziet wel dat ik u niet
aanval.

Elk zijn pak, zei Pirandello. (Gelach). Uit
We mogen niet" uit liet oog verliezen dal inlichtingen, die voor .mij liggen, blijkt dat

niet' möeeHik cle °Pbrengst van den verkoop ter vischmijn de uitgave van 103 millioen — meer dan 200
ae te passen.!van Oostende 12 millioen frank meer zai be- millioen met de intresten — totaal nutteloos

men wil, daardoor heeft men nog het niet-
bestaan - harer oorzaken en onvermijdelijke
gevolgen niet bewezen.

Dit is zoodanig waar dat in de eerste doch
merkwaardige uiteenzetting van het Belgi-
sche contingenteeringslelsel, die wij in; ons
blad van 28 October H. te lezen kregen, er
aangestipt wordt dat al de groepeeringen van
vischhandeiaren deze werkelijkheid ingezien
en aan den consignatiehandel in vreemde
visch vaarwel gez.egd hebben.

GEWICHTIGE WIJZIGINGEN

Deze .beslissing en hare uitwerksels hebben
voor gevolg gewichtige wijzigingen in den
toestand van tal van betrokkenen te brenger.,
wijzigingen die aanleiding geven tot de wei-
nig stichtende gedachtenwisseling, die wij
wèkeïijks in pus blad daarover aantreffen.
6e voormalige factor is ontpopt, wat de
vreemde versche visch betreft in een wezen-
lijke handelaar, die als vergunninghouder van
bepaalde hoeveelheden, deze hoeveelheden
voor rekening van een mandataris of voor
eigen rekening in den. handel brengt. Het is
waar dat hij zijne schade tracht in te halen
waar hij kan en dat de invoer van zoef- en
brakwatervisch het er somtijds des te meer
om .té verduren heeft, ten nadecte van> eenige
aloude specialisten in het vak.

Een persoonlijk bez.oek van minister Sap,
zou sprekender zijn, dan a: wat er tot op
heden over geschreven werd.

ZITTING VAN DINSDAG 20 DECEMBER

DE HEER MARQUET AAN HET WOORD

De heer Marquet (in 't Fransen).— Ik zal
geen parlementair onderzoek vragen, maar

was. Het beheer nam de gegrondheid van
de klachten der stad aan., doch wil haar den
last der herstellingswerken opleggen. Het
beton brokkelt af, Men bevond dat het zeer
slechte hoedanigheid is. Een tank dringt door
dit beton als door de boter.

Voor mij liggen documenten, welke de
achtbare minister kent. Ik weet wel dat hij
zijne ambtenaren zal dekken, zelfs zij die er
al waren toen hij nog niet geboren was (Ge-
lach).

Er dient opgetreden. Gedurende het sei-
zoen is Oostende een soort hoofdstad. Zij
zou met weinig tevreden zijn.

althans een administratief onderzoek over de | De vissciiers imoeten geholpen worden. rdai is pap. (Gelach.)

HIJ staat bekend cis een doordrijver en in-
dien hij in deze aangelegenheid handelend
optreedt zal de visschersbevolking er zeker
dankbaar om zijn. (Zeer wel ! op de banken
der katholieken.)

Nota der Redaktie.
Het weze ons toegelaten op. te merken,

dat de vischhandclaars over'- geen enkel lo-
kaal ter vischmijn meer beschikken en zij
moeten vergaderen. in drankhuizen. Er zijn
een veertigtal pakhuizen te kort, wat zou e-
dan nog sprake ktirinen zijn van bureelen

Er zijn er nog geen genoeg voor de be-
dienden van de stad ! -

EEN LAATSTE WOORD VAN DEN HEER
PEURQUAET

De heer Peurquaet. — Op mijn beurt wil
ik een lans breken \oor de nieuwe visschers-
haven van Oostende, en wil ik aandringen
op de kredieten voor het herstel der haven,
alleszins van de sluizen en van den kolkmttur

De heer Sap. — Dat heb ik reeds beloofd.
De heer Peurquaet. — Het is niet slecht

dit tweemaal te beloven en het zou beter zijn
dat die belofte spoedig werd uitgevoerd. De
toestand der kolkmuren is gevaarlijk. In den
beton kan men zonder krachtinspanning een
ijzer boren, en hcc dieper men daalt, hoe
malscher is de belon.

De heer Boedt. — Dat is geen beton meer

feiten die ik namens de stad Oostende wensen
uiteen te zetten.

Gij weet dat men te Oostende aanzienlijke
werken heeft uitgevoerd. Alleen voor de
vischmijn gaf men 20 millioen uit en voor de
visschershaven meer dan 80 müiioen De stad
alvorens de nieuwe instellingen in bezit te
nemen, wilde ze van naderbij kennen. De
eerste boring in het beton van de haven,
toonde aan dat dit beton kleigrond inhield.
(Uitroepingen). Die werken zijn van.gisteren
niet'. Zij vingen aan dertien jaar geleden en
werden, sedert vijfjaar voltooid. De minister
wordt door zijn biireeten' bedrogen.

De heer Sap, minister van openbare wer
De Vischwinkeliers anderzijds hebben aan kcn en n)j,ijster van landbouw en midden-

den drang tot ontvoogding, die de contingen- , ,
teering hun-aanbood, niet kunnen weerstaan. M'"la

en hebben zich als eigen invoerders van vas-
te' hoévelheden, voor hun kleinhandel be-
stemd, weten i'n te .richten.

De consignatiehandel van btiitenlandsclie
visch is afgeschaft niet alleen in het binnen-

( in ' t - 1
De heer Marquet

— Zeg dat niet.
(in 't Fransch). — Ik

herinner -me dat ik, daags na het Kamerdebat
waarin het bestuur van verkeerswez.cn be-
trokken was, een invloedrijk lid van dit par--

land, maar&ook aan de kust, wat maakt dat ltmcnt ontmoette die me zei : «Ik volgde dat
buitenlandsche verzendingen naar de visch- debat met belangstelling, omdat ik tot hier-
mijn van Oostende, om door tusschenkomst
van een makelaar verkocht te worden, daar
evenmin kunnen bestaan. Deze handelsvorm
heeft overigens naar luid der mijnstatistiek
van Oostende, daar nooit groote uitbreiding
genomen. Wel werd er hier en daar inge-
bracht, dat vreemde visch door Belgische
visscherijschepen in het buitenland zou aan-
gekocht geweest zijn, om tcOostendc ver-

voor i kocht te worden. Dergelijke practijkcn, zoo
l zij bestaan hebben, al zijn de visschers geen

Het is immers niet tegen het factoraat als vischhandelaars, maken werkelijk eene
' "inbreuk uit op de regelen der beperking van

den buitenlandschen vischinvoer en kunnen,
in het voorkomend geval slechts als zoodanig

zoodanig dat, men het in het huidig regien
gemunt heeft. Deze instelling is zoo eerbied-
waardig als alle andere handelsinsteilingen.
De consignatie, .zooals wij aangetoond heb-
ben, heeft altijd bestaan ; zooals de syndi-
cale Kamer der vischinvoerders -bij de koop-
handclskamer te Brussel het oniangs nog deed
uitschijnen «de noodwendigheid der consig-
natie voor eene zoo bederfbare waar als
visch, in groote hoeveelheden naar de bin-
nenlandsche markten verzonden, hoeft niet
meer bewezen te worden en onze nationale
visscherij zou een fjroot verlies ondergaan,
moesten voor de Belgische visch evenais
voor de vreemde, de consignatieverzendin-
gen worden verboden». De consignatie zal
noodzakelijk tot haar volle recht terugkeeren
zoodra de internationale vischhandel weer
normaal geworden is. .

Er kan natuurlijk in 'België geen spraak
zijn 'van verbod van consignatieverzendingen
van Belgische visch naar het binnenland.

R.Huysseune
ZEEBRUGGE

Tel. Heyst 22 —" 72
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toe meende dat er alleen in het ministerie
van openbare werken geknoeid werd !»

(Uitroepingen). , •
De heer Sap, .(in 't Fransen). — Dat kan

ik u niet laten zeggen.
De heef Marquet (in 't Fransen).— Ik zeg

luidop hetgeen iedereen denkt. - .
De heer Van Hecke.^— (in 't Fransen). --

Maar neen, niet iedereen !
De Voorzitter ('m 't Fransen). Heer

NIEUWE & OCCASIES
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(i, Thouroutsteenweg, 6, OOSTENDE

l

l

VERDONCK-MINNE
7, Hendrik Serruyslaan, OOSTENDE
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HET BESTE HUIS voor het vervaardigen van j

Speciale Breukbanden en Buikbanden -
Orthopedische toestellen voor ruggegraat-
misgroéiïngen en kromme Beenen.

Eiastieke Kousen,
Kunstbenen in teder, hout Cti Hchlme-
taai, — Alle ziekenartikels.

Marquet, ik kan niet langer die booze aan-
tijgingen dulden, houd daar mee op, bid ik u.

De heer Marquet (in 't Fransen). — Ik.
spreek u over hetgeen gebeurd is.. Gij weet
heel goed dat men uw beslissingen sabo-
teert. •

De heer Sap (in 't Fransch). — Ik neeïn
niet aan dat gij mijn administratie verdacht
maakt. Noem de ambtenaren die aan hun

j plicht te kort kwamen. Maar beschuldig niet
lichtzinnig.

De heer Marquet (in 't Fransch). —" De
verantwoordelijkheid moet vastgesteld wor-

jden van al degenen die aan hun taak te kort
[kwamen., zoowel in het bestuur als bij ;de
politie. (Verzet op verschillende banken),

j De heer Sap (in 't Fransch). — Ik neem
dis vage beschuldiging niet aan. Noem na-
men als gij kunt. :

De heer Marsuet (in 't Fransch), — Of de
ambtenaren zijn'onbekwaam, of zij'verdie-
nen mijn critiek.

Ik.kom terug op het geval der visschers-
haven van Oostende. Men gaf daarvoor 80
millioen uit, plus 20 millioen voor de visch-
mijn. Welnu, men kan de haven niet gebrui-
ken. Waarom ?

Een maatschappij kocht grond van de stad
om woningen te bouwen ten behoeve der
visschers. Zij staat op het punt te springen,

De heer Sap (in 't Fransch). — Gij haalt
oude koeien uit de gracht! Gij weet wel dat
mijn beheer onderzoekt hoe de haven in orde
(e .brengen.

De heer Marquet (in 't FranscJi). — Da
sluis moet herbouwd worden,

De heer Sap (in 't Fransch), — Dat is
niet zeker,

De heer Marquet (in 't Fransch), — Ik
J \vijs u op de onduldbare dingen die zich in
mijn arrondissement ^oordoen, Indien gij
geen minister waart, zoudt gij hetzelfde doen
(Vróolijkheid).

De stad Oostende-, gaf tneer dan tien mil-
lioen uit voor banen, riolen, enz. om de ex-
ploitatie van de visschershaven te verzeke-
ren. Doch de booten weigeren er aan te leg-
gen, daar zij vreezen er nïet meer uit te gc-
rafcen,. De .tnuren ?akken in,

i En nu tiè stoten, "'"^ } ,t t ,

Zet u onmiddellijk aan het werk, want her j De heer Peurquact. — Inderdaad, en met
zal ten minste drie jaar duren, ik vraag ti zu'.ke pap valt het ergste te vreezen. Worden
niet veel : slechts 5.8ÖO.OCO frank om die . niet bij hoogdringendheid herstellingswerken
werken te voltooier.. Ik smeek u, heer rninis- uitgevoerd, dan loopt de gansche haven ge-
ter neem de stad Oostende onder uwe be- vaar'te niet te gaan. De Staat heeft aangedron
scherming. (Handgeklap bij de liberalen).

De heer Sap. — Spreekt niet te gauw.
Voor het oogenblik beschik ik nog niet over
de noodige gegevens om een beslissing to
nemen 'die alleen zal ingegeven worden, ik
herhaal, het, door het algemeen belang

(Vdórtsprekende in 't Fransch.)
Ik imoet aan den heer Marquet antwoorden

dat aan mijn diensten geen enkel verwijt kan
gedaan worden. Totdat het tegenovergstelde
bewezen is, is de aannemer aansprakelijk
voor het knoeiwerk. Ik z.al maatregelen tref-
fen om te weten wie de met het toezicht be-
laste ambtenaars zijn die riiet genoeg vlijt-
aan den dag gelegd hebben. Ik hoop dat de
heer Marquet, dien ik voldoening schenken
zal, zijn amendement zal intrekken.

DE HEER GOETGHEBEUR AAN HET
WOORD

Ter hulp van de
«Sandetti,,

f>
O

gen dat de stad Oe haven zou overnemen,
doch de stad kan de zware herstelkosten niet
dragen. Wij hebben daarover-reeds eene in-
terpellatie gehouden. Oostende wacht met
spanning op de oplossing. •

Door uw moedige tusschenkomst werden
volgende werken uitgevoerd : ontslijking van
de sluis ; onderzoek van de binnensluiskom-
rnuren. Die onderzoekingen wezen uii hoe
zeer de vrees gewettigd was. Geen enkele
reeder z.ou zijn schip door de sluis durven
laten varen... Zpp groot is het gevaar dat cie
shiismurcn zouden invallen en het schip zou
geblokkeerd worden.

Ofschoon de muren nog steeds verschui-
ven., beweren sommige ambtenaren nog
steeds dat de Sta.-l Oostende de overname
toch had moeten .s.'oen. Dat de minister eens
en vooral verklaart of er werkelijk gevaar
bestaat. .

Indien, er geen gevaar bestaat .moet deDe heer Goetgheheur, - Na wat de mi- '™' " " , , ö<-vcuu UM1"' '"^ .
..... _„.,. „±. A,. .,,„o„ „„n nn<:fPnd> Staat het voorstel aannemen om gedurende

twee jaar alle verantwoordeh'jkheid op zich
te nemen voor schade van cie sluis ot aan
de visschersvloot.

Als het departement die verantwoordelijk-
heid niet durft op zich nemen, mag het ook

nister zegde over de haven van
kan ik kort zijn. Misschien oordeelt hij dat
ik beter zou zwijgen.

De heer Sap. — Absoluut niet. Ik wist wel
dat alle vertegenwoordigers van Oostende
zouden spreken na de rede van den hee;
Marquet.

De heer Goetghebeur. — Het feit is dat
Oostende voor een gansch onz.ekere toekomst
staat, zoowel wat de badgasten betreft als
de visscherij.
De visscherij ziet naar de mogelijkheid uit om
zich beter te kunnen bewegen <n de nieuw»
inrichting. De viscbhandelaars beschikken
maar over één enkel lokaal met een viertal
bureelen. De vergelijking met het buitenland
is beschamend voor Oostende.

Elk jaar verwacht men de inwijding der
nieuwe haven, maar op het oogenblik dat
liet dag had moeten wordeiv.. is het duiste;
geworden.

De nieuwe sluis moest geopend worden,
maar de stad weigerde de installaties over
te nemen. Een onderzoek wees uit dat een
breekijzer met de bloote hand 10 cm. diep
n het beton kan gedreven worden. Belang

rijke werken moesten worden uitgevoerd,
maar op de begroeting staat slechts een on-
beduidend krediet.

We hopen nu dat de minister de belofte

Onderstaand geval waarin door <
Oostendsch visschersvaartuig O..
«Fox Höund», schipper Lusynè, sp
dige en verstandige hulp aan een Vu
schip geboden werd. verdient met
en eere vermeld te worden.

Ik was uit Kales gevaren den 16 E
ccmber 1933, wind O.Z.Ö. met lic
bries.

Ik gaf N. als koers naar visser»
die bij het «Sandetti» vüurschip ge
gen is. »

In het voorbijvaren yan' ~ . geze
vüurschip, dat was rond 3 uur 's r
middags, bemerkte ik dat men ons se
de te naderen.Ik stuurde naar de «S;
detti» toe en toen wij tegen zijn bot
waren stelde de kapitein mij de viraa
«Kunt ge mij niet zeggen waar
«Sahdetti'bank» ligt?» Hij bracht
verder ter kennis dat zijn schip \
zijn anker geslagen geweest was,
voor een reserve anker lag en dat
als gevolg zijn standplaats niet ju
kon bepalen. Ik zegde hem de bank
zullen zoeken al korrende.

Wij lieten de kor vallen tegen
vüurschip en korden O. voor 10 mii
ten, dan Z. voor 10 minuten, dan \
en zoo voort. Na ongeveer 45 miriut
lichtte het torretouw.ik diepte en sme
10 vadem. Ik gaf bevel Z. te'sturen
eenige minuten daarna smeet ik 7 \
dem/Ik was dan zeker pp den rand \
de «Sandetti» bank te liggen e'n pei
het vüurschip in het N.-W. Yz W.
Wij haalden onze kor, lieten de l
buiten en ik stuurde recht naar l
vüurschip. Tegen zijn boord teeken
onze log l 3/4 mijl. Ik liet dan den k
pitein yan de «Sandetti» mijn. bevi
dingen weten, zijnde: dat zijn schip
het N.~W. Y2 W. van den bank I;
op ongeveer l 3/4 mijl.
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, De Oostendenaars herinneren zich nog
t2 goed de andere fouten begaan aan
havenwerken om zich aan nieuwe 'avoritur
bloot te stellen.

Het is noodig spoedig de noodige middel
bijeen te brengen om den onzekeren to
stand te verhelpen waarin deze yisschc;
baan zich reeds al te lang bevindt. Dat
minister ons amendement aanvaarde, ppd
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vertrouwen dat de minister voor deze belaiii
wekkende arbeiders zal willen ingrijpen.

De mark
ie. motortr
iet belanj
fkomen.
ischgrond
orten' tijd
.er visch '
jngen. wa
eiangrijk.l
idd van ^

In 't alg
lig veel vi
ene' aanzi
Uleen de
en. De t<
;oedkoop
loesteh v
an de ha
De spro
rbeterd.

rijzen nai
et slechts
iist belee
jokerijen
e sprot' v
ogen of
k de noo

Sedert' l
egonnen.
isscherii :
iet ijle h;
eveer- 80.
rijzen • ga;
'f. verkoci
e toevoer
ngeveer ;
Het ijle

roeg. en,
crstelinge

A. DE JONG
Scheepswerf en Machinefabriek VLAARDINGEN

' Hellingen en herstellen van schepen
""™~^^™~—™—"~~™" Verbouwen en verlengen
Vlug, solide.goed'coop Reparatie-inrichting voor motoren.
. Leveren van nieuwe motoren.

Wijnbelt & Co

Teleph. 6 Telegr. s WIJNBELT

Exploitatie van Riviervisscherijen

Motorbooten en Vischleggers voor
100.000 kilo LEVENDE VISCH

GEROOKTE PALING
LEVENDE PALING
ZOETWATERVISCH

Vraagt onze prijzen voor zoctwatervisclt,
levend en franko met onze tankauto's.

. WOUDRIGHEl^
(HOLLAND)

Exploitatlon de , Pëcheries du Rhln et de
Meuse,

Bateaur n Moteur et Vivlcrs pour
. 100.000 kllos POISSONS VIVANTS

ANGUILLES VIVANTES
ANGUILLES FUMEES .

POISSON DE RIVIERE

Demandez nos prfx pour Ie poisson de f
vière, rendu vivant a domicile par nos c-
mions vivier. z

La Marée
De Zeevisch

S, M,, gesticht door de bii
zondersfe Reederijen ter

vlschyahgi
6, VAARTSTRAAT, 6

OOSTENDE

GROOTHANDEL
VERSCHE, GEROOK/E
GEZOUTEN VISCH ~

PROPAGANDA VOOR
HBT VISCHVBRB1RÜIK

Telegram AÖr
Telefonen: '

Turbots

Barbue
Spies' -

Carrele

Limand
Limanii
Soles c
Flottes
Raies -
Tacaut
Merlan:

Cabilla

Cabilla

Sébast"
Cliarbc
Lieus •
Linguc
Eglefin

Colins

Vfves
Ofondi
Gfoiuli
Rpiigei
Emissc
Roussc
Dóréès
Lottes
Congn
Maque
Hareiif
Eslurg
Flétan:
Seiche!
Bars -
Crevet
EcrevJ!
Ësprot
Hefder

s
II
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Visschers en Vischhandelaars,
Bestelt uw IJS bij f
FROID INOUSTRIESL

OOSTENDE

1934 -Gelukkig Nieuwjaar
Visschers, jong en oud, die noch Zondag noch weekdag kent, noch dag

noch nacht, noch Zomer, noch Winter, wiens harde taak omringd is van ge-
varen j moge 1934 u voorspoedig wezen en U loon naar werken geven.

GELUKKIG NIËUWJAAR.reeders kooplieden, verzekeraars,leveranciers.
gij allen die voor en door den visscher leeft.Moge 1934 U eene heerlijke oplos-
sing brengen voor de krisis die.uw bedrijf de laatste,jaren zoo moeilijk heeft
gemaakt, eene oplossing die niet uit het oog verlieze, dat het al van 't vischje
komen moet.

GELUKKIG NIEUWJAAR, geachte lezers en lezeressen die belang stel-
len in ons blad. Moge 1934 de vervulling brengen uwer wenschen en name-
lijk van dezen die ook den onzen is: te zien groeien en bloeien «HET VIS-
SCHERIJBLAD», dat buiten alle politieke bedoeling of winstbejag werd ge-
sticht, met als eenige drijfveer onze Nationale Visscherij te dienen.

Ten slötte onzen besten dank aan alwie ons geholpen heeft.

Marktberichten
OOSTENDE gezegd worden, dat de haringvisscherij dit

De markt'werd "deze week uitsluitend door jaar "niet voordeelig zal zijn voor onze vis-
ie. motortreilers gespijsd die zeer talrijk en schersvloot waarvan de groote eenheden be-

'""'' :'' '""" *"" *" " l~ "" ter zouden doen dé gewone vischvangst voort
uit te oefenen.

Stoomschepen en Motorvaartuigen die
in den loop van dé week hun vangsten
ter markt verkochten.

Zaterdag 23 December
SS.O.159 Moray Firth
0.337 Noordzee
O.266 Witte Bank
0.176 Witte Bank
H. 14 Noordzee
H. 67 Noordzee

net belangrijke vangsten huiswaarts waren
ifkoinen. Deze schepen hadden de gewone
ischgronden bewerkt en hunne buiten, op
:orten tijd verwezenlijkt, z.oodat de kwaliteit
ier visch. uiterst-goed was. De toevoer v;m
tuigen was, zooals de andere weken, zeer
dangrijk.Daarentegen moest eene schaarsch-
;eid van visch vastgesteld worden.

In 't algemeen genomen was er overvloe-
dig veel visch en de prijzen hebben dan ook
:ene' aanzienlijke vermindering ondergaan.—
.Heen de ronde visch bekwam hooge prij-
:en. De tongen werden betrekkelijk zeer
;oedkoop% verkocht en ai de andere soorten
loesteh vanaf Woensdap aan lage prijzen
;an de hand gedaan worden.

De sprotvisscherij is tot nu toe nog niet
erbeterd. De toevoer is onbeduidend en de
rijzen natuurlijk hoog. Het is warschijnlijk
:tt slechtste sprotseizoen dat ooit op•• onze
iist beleefd werd. Onze inlegfabrieken en
ookerijen doen uitsluitend voort met vreem-
; sprot' voortkomende uit Engeland. Noor-
egen of Zweden. Het valt nochtans mo1;!-

:jk de noodige hoeveelheid .te bekomen want
ok daar is er weinig te vangen.
Sedert' Dinsdag is het ijle haringseiz.oe i

egonnen. Eenige schipjes die op de sprot-
isscherii :uitgevaren waren, kwamen terug
iet ijle haring en zoo was er Dinsdag on-
|Cveer 80.000 kïlögr. op de markt die aan
rijzen .gaande van. 70. „tot SS. frank, per 100
•g. verkocht werden. De'volgende dagen was

toevoer wat minder en de prijzen bleven
ngeveer aan het zelfde peil.
Het ijle haringseizoen begint dus nogal

roeg. en, volgens de prijzen die voor de
jcrstelingen bekomen werden mag gerust

Herman GITSELS
Vischmijn, 25, Minque - Ostende

Het beste adres'voor.verzendingen van.allelsoorten. versche visch

La meilleure adresse pour~lesjexpéditions
de toute espèce de POISSONS FRAIS

Tel. 123
625

Gesticht in
Fondée ^en 1897 Telegram adres :

Herman Ostende

Les Frigörifères du LittoraS

IJS
gemaald en in blokken

. : N. V-'

Groote koelkamers
| voor bewaring van

visch, eieren
bevroren vïeeschi

enz.

0.67 Noordzee 9 d.
0.142 Kan. v. Bristol 13 cl.
O.207 Kan. v. Bristol 14 d.
0.82 Kan. v. Bristol 11 d.
0.177 Noordz.ee 5 d.
0.319 Noordzee 3 d.
H. 18 Noordzee 7 d.
0.305 Noordzee 3 d.
Z. 33 Noordzee l d.
Z. l Noordzee 3 d.

Woensdag 27 December
0.89 Spanje 18 d.
0.188 Moray Firth 16 d.
O.229 Noordzee 7.d.
0.292 Smalls 13 d.
0.258 Kan. v. Bristol 12 d.
O.S5 Kan. v. Bristol 12 d.
0.81 Kan. v. Bristol 12 d.
H 60 Noordzee 5 d.
0.191 Noordzee 7 d.
0.186 Noordzee 5 d.
0.122 Noordzee 11 d.
O.259 Noordzee 10 d.
0.168 Noordzee ' 8 d.
O.277 Noordz.ee 8 d.
0.327 Noordzee 4 d.
O.201 Noordzee 5 d.
0.196 Noordzee 5 d.
H. 63 Noordzee 5 d.
O.245 Noordzee 10 d.
O.217 Noordzee 4 d.
O.143 Noordzee 6 d.
O.109 Noordzee 5 d.
0.130 Noordzee 4 d.
0.210 Noordzee - 6 d.
0.270 Noordzee 5 d.

Donderdag 28 December 1933.
O.201 (vervolg vorigen dag)
O.311 Moray Firth
O.164 Noordzee
O.102 Witte Bank

O.212 Witte Bank
O.249 Witte Bank
O.225 Witte Bank
O-255 Witte Bank •,
O.171 Noordz.ee '
O209 Noordzee
O.222 Kustzee

• Dinsdag 26 December
BI. 24 Noordzee
0.246 Witte Bank
0.22S Kanaal
0.66 Noordzee
O.141 Witte Bank
O.309 Witte Bank
O.313 Kustzee
0.273 Kanaal
0.154 Witte Bank
O.303Witte Bank :, : ! jS
O.247 Noordzee
CÜS9 Noordzee
0-73 Noordzee
0.290 Kan. v. Bristol
0.203 Noordzee
0178 Noordzee

12 d.
l d.

13 d.
15 d.
4 d.
5 d.

13 d.
14 d.
13 cl,
12 d.
7 d.
5 d.
l d.

3 d.
13 d.
5, d
5 d.

12 d.
9 d.
l d.

13 d.
14 d.
10 d.
10 d.
8 d.

14 d.
3 d.
9 d.

30.461,—
1.990,—

20.105,—
24.467,50
8.260 —
8.710.—

15.240,—
19.19250
17.040,—
15.197,50
10.365,—
8.040,—
1.555,—

6.781,—
25.565,—
11.852,—
8.675,—

21.487,50
24.431,—

1.543,—
14.880,—
24.16950
32.910,50
16.224,50
14.800,—
23.408,—
21.632,50
7.850 —

12.912,50

0.135 Witte Bank
0.120 Witte Bank
O.337 Noordzee
O.45 Noordzee
H.42 Noordzee
Z.7 Noordzee
O.329 Witte Bank
Z.5 Noordzee
O.115 Witte Bank
0.170 Noordz.ee
0.194 Witte Bank
O.335 Witte Bank
0.226 Noordzee
O.65 Witte Bank
0.105 Witte Bank

Vrijdag 29 December 1933
O.222 Noordzee l d.
O.11S Noordzee 7 d.
0.137 Noordzee 5 d.
O.265 Noordzee 5 d.
O.131 Witte Bank 12 d.
O.334 Noordzee 6 d.
0.209 Noordzee 2 d.

De 0.209 die Woensdag in , zee ging is
Vrijdagmorgen binnengekomen met zijn twee
korren en een spel bollen ter waarde van
3.500 fr., verloren.

12 d.
6 d.

15 d.
14 d.
11 d.
2 d.
6 d.
5 d.
6 d.

14 d.
7 d.

15 d.
9 d.

14 d.
11 d.
7 d.

12 d.
11 d.

13.685,—
17.612,—
16.135,
28.960,—
15.595,
5.093,—

12.410,
6.225,—
1.180,—
7.010,—

42.139,50
21.540,-
18.940,—
23.620,—
13.633,50
16.387,
14.385,—
10.520,—
18.535,—
14.210 —
22.910,
20.050,50
20.420,—
25.332,50
13.345,—
12.905 —
10.937,—
7.770,—

10.720,—
13.147,—
13.322,—
12.310,50
6.800,
6.770 —
8.105,—

105,—
11.401,—
7.630,-

23.740,—
18.722,50
9.854,—
2.448,—

10.045,—
7.215,50
8.007,—

20.677.50
11.725,—
18.265 —
12.999,—
22.145,—
15.144,50
10.315,—
16.835,—
9.590,—

1.105,—
14.585,—
14.511,—:
10.692,50
18.513,50
6.373,—
1.049,—

MAANDAG l JANUARI IS ER GEEN VER-
KOOP TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE.

De sprot- en haringverkoop zal evenwel
doorgaan in het sprotkot

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE GEDURENDE DEZE WEEK

Zat Maand. Dinsd.
.14.00—17.00 .„ 12.00—13.00

4.50— 5,0ü

Woensd.
U.00—1250
4.00— 4.75
8.00— 9.00
6.00— 8.00
6.00— 7.00
5.50— 6,50
3.00— 4i50
2.70— 3.00
3.75— 4.50
3.00— 3.75
1.00— 1.50
3,50—
4.00— 7.00

2,00— 2.50

8
0,50—
7,50— 9.00
4.00— 5.00
2,50— 3,50

3,50— 3,50—

2.75— 2.75—
1,50— 2.00

Turbots — Gr. tarbot
Kl. tarbot 4.25— 5.00

Barbues — ürict 4.00—10-00 4.00— 8,00
Soles — Gr. tongen : 9,00—10.00 9.00—11.00

Gr. mid. tongen 7.00— 750 7.50— 8,50
KI. mul. tongen 6,50— 7,50 7.00— S.OU
Kl. totigen " 4.50—5.00 4.00—5.5C

Carrelets — Gr. pladijs tschol) 2.50— 3.00 2.50— 3,50
Mid. pladijs. 4,00— „ 4,00— 5,50
Derde slag pladijs 4,00— , 3,00— 4.25
Kleine pladijs 1,50— 1.50— 2.00

Lirnandes — Schar 3.00— 4.50—
Limanües soles — Tongsclwr ., 3.00— 8.00 ,...' 8.00—
Soles d'Ecosse — Schotsche schol 2,50— 3.50
Flottes — Schaten 2.00— 2,50—
Raies —Rog 3.00— 2.00—3.50
Tacaiids—. Steenposten ,'..; 2,00—
Merlans — Gr. wijting 1,50—2.00 2.00—2,50

Kl. wijting .' 0.70— 1.00 0.60— 1.25
Cabillauds blanc — Witle kabeljauw , 5.00— 6,00 8,00—

Gr. gullen 3.00— 4.25—
Kl. gullen 2.00— 2.75—

Cabillauds d'Islande — Ysiandsche kabeljauw
Gr. gullen

• KI. gullen ..."
Sébastcs — Klipvisch ..;
Cliarbpnmers.—- Koolvisch
Ljetis — Vlaswijting
Lingiies T— Lengen
Eglefins — Gr. schelviscli

''Gr. .mid.. schelvisch
Kl.. mid. schelvisch 4.50—

.. ; KI. schelvisch : 2,25—
; Braadschélvisch (totten) 1,50—

Colins — Gr. mooimeisjes
"- .' . Mid. mooimeisjes
; ' ; ' . • " KI. .mooimeisjes 0.75—

Vfves — Pietermaniicn 8.00—
Gfondjns — Knorhaan 0,75—
Gfondnis rötiges — Engelsche soldaten
Rpiigets — Roobaard
Emissoles— Zeehaai ,. 1,50—
Roüssettes —-, Zeehonden 1,50—
Dóréês —' Zonneviscji , r"'"/™
Lottes — Zeeduivel (slcert) , 3,50— 5.50 , 5.00— 4.00
Congres ••— Zeepaling 2.00— 3,00—
Maquercaux — Makrcel
Harengs *— Haring •:.,-.•* ;
Esturgcons — Steur , • 11,50—14,00
Flétans — Heilbot r ••••••
Seiches — Inktvlsch 0.30— 0.10—
Bars — Zéèbaars .;
Crevettes — Oarnaal i r.
Rcrevisses — Kreeftjes 2.00—
Bsproi — Sprotsprot — prol '..... ; •
Herders 14.00- 12.00 -̂

Stóommachienen-Motoren-Stoomketels

Industrielle fles Pêcheries
:-X;!'' éaiiienwerkendc Vennootschap

VANDERZWEEPPLAATS (rechtover de Oude Statie)
: Alle mekanieke yermakïngen en constructies

j- Alle smids-, plaat-, Icoper- en zfnkwerk voor schepen

§ Levering yan,aHe benoodïgdheden ï
; VetVén, Kettinfïën, Chikkels,' KdtQett, éarbure, enz., enz.

*rv"ï; >41 Posfcïièck Ö9I36 HandelsreRÏster 93

Donderd.
13.00—15.00
4,50— 5.00
5.00— 9.00
8.00— 8.75
5.50_ 7.00
5.25— 7.00
3.50— 4.80
2,50— 3.00
3,50— 5.00
3.00— 4.00
2,50—
3,50—
6,50—

1,50—
1.50— 2.50
1.00—
1.00—
0.20—
650— 7.00
3,50—
2.00—

2,50—

3.00—
2.00—

7.50—

7,50- 8,50
1,50—
3.00— 4.25

"a'óö^
2.00—

6.00— 8.00
1.00—
1.50—
2,50— 3,50
1,50—
1,75—
5.00—
4,00— 5.00
3,50—

5.00— 6.00
1.00—

1.00—
1,00—

2,00—

"fisö '̂

13.00—

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER
DAG GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
Vrijdag 22 December 87.091,50
Zaterdag 23 December 182.419,50
Dinsdag 26 December . 394.587,—
Woensdag 27 December 400.283,50
Donderdag 28 December 237,875,—

totaal f r. 1.302.256,50

ENGELSCHE HARINGDRIFTERS
TE OOSTENDE

Vrijdag 22 December 1933
L. T. 1174 2.900 kg. voor 3.354,—
L. T. 235 26.950 kg. voor 27.322,50

AANVOER VAN SPROT GEDURENDE DE
VERLOOPEN WEEK.
Zaterda« 23 December : 24.000 kg. 50-150 fr.
Zondag^24 December: 7000 kg. 63-105 fr.
Dinsdag 26 December: 6000 kg. 75-120 fr.
Donderdag 28 Dec. : 6000 kg. 175-210 f r.

AANVOER VAN IJLE HARING GEDUREN-
DE DE VERLOOPEN WEEK.
Dinsdag 26 December : 69.000 kg. 67—90 Fr.
Woensdag 27 December 17200 kg. 66-109 fr.
Donderdag 28 December : 3500 kg. 55-76 fr.

VERKOOP VAN GARNALEN GEDURENDE
DE VERLOOPEN WEEK.
Vrijdag 22 December : 9,60 fr.
Zaterdag 23, December: van 9,10 tot 11 fr.

VERWACHTINGEN
Dinsdag 2 Januari 1934:
0.295 van het Kanaal van' Bristol.

O.339 van de Moray Firth met totten, kabel-
jauw, schelvisch.

SS. 0.146 komende van de Moray Firth
met kabeljauw, schelvisch en •mixed.

SS. O.76 van het Noorden met kabeljauw,
kools en 'mixed..
SS. 0.149 van Spanje met tongen, roobaard,
grieten, rog en mixed.

Woensdag 3 Januari 1934.
SS. O.Q8 van het Noorden met kabeljauw,

kools en mixed. .
; O.291 van het Kanaal van Bristol met

Schotsche schol, tongen, tongschar.
. O.296 van het Kanaal van Bristol.

SS. O.83 van het Noorden met kabeljauw,
kools en mixed.

Jan Spaanderman
Vleetstraat, 20 — IJMUIDEN
Postbox 15 Tel. 721
Tel.-Acl. : Spaandérman-I Jniuiden

• • .«o:»—

Groothandel in
Versche en Gezoute Visch

Garnalen grijsjes

^ Specialiteit van .
" Extra Hóllandsche Kabeljauw

Breedensche Weg, 42 - Telefonen 707 - 1050,
NIEUWPOORT

Zooals verwacht, was er deze week veel
visch op de markt. De prijzen waren over
het algemeen laag, zoodat het maar mager-
tjes was voor onze visschers.

Vrijdag 22 December:
Twee booten met visch. Geen garnalen.- •

Sprot : 2000 kg. .met prijzen van 160 tot
225 fr.

Zaterdag 23 December : .
Drie booten met visch. Twee booten met

garnalen niet prijzen van 4,50 tot 6 f n Sprot
2450 kg. met prijzer» van 95 tot 115 fr.

Maandag 25 December:
1000 kg. verkocht voor 98 fn.de 100 kg.
Dinsdag 26 December:
Twee booten met visch. Geen grarnaieiu

Ijle haring: 10,500 kg. met prijzen van 47
tot 58 fr. Sprot 900 kg. verkocht voor 110
fr. de 100 kg.

Woensdag 27 December:
Twee booten met visch. Sprot

verkocht voor ?35 fr. de 100 kg.
600 kg

Donderdag 27 December:
Een boot met visch. Een boot met garnalen

die verkocht werden tégen 8,30 fr. de kg.
De hoogste en laagste prijzen der week

waren :
Tongen : groote 6—8 ; midd- 6—9 ; kleine

3—4 i tarbot 6—8; griet 4—6 ; platen 3—
4; midd. 2—3; pietermannen 5—6; schar
3—4 ; wijting 0,75—1,50 ; rog 2,50—3 ; zee-
honden 050—0,75 f r.

BILLINGSGATE
653 ton werd aangevoerd, waarvan 59 ton-,

door- een stoomschip. De .vraag was .matig,
en de prijzen normaal. Kleine hoeveelheden
werden op het einde van de markt overge-
houden.

Tongen 8 d — l sh ; siips 6 d.—l sh ;
zeekreeft 1,4—2 sh ; krabben 2 d.—12 sh.
per Ib. ^

Zonnevisch 3—4 sh ; griet 7-r-9slV; tar-
bot 7—12 sh ; tongschar'8—14 sh ; heilbot.
6—17 sh ; witches 4—S sh ; kabeljauw 3—
5,6 sh ; wijting 2—4 sh ; schol 9—12,6 sh ;
haakvisch 9—14 sh ; leng l—1,6 sh"; sche!-
visch 3,6—6,6 sh ; schaaf (wings)'-4—i-5 sii;
brasem 6—7 sh ; rog (wings) 5,6—7,6 sh ;
zeepaling 2—4 sh ; Engelsche versche har
ring 2—6 sh ; Schotsche verschs haring 5-r-
C sh per stone. Stoonitraw'fer schol 15—55
sh per box. Whitstable oesters 32—46 sli. ;
Hóllandsche 16—41 sh per 100. Engelsche
roode garnaal 2,6 sli per gallon. Gerookte
haring 6,0—6 sh ; kippers 2,6—S sh ;. roode
haring 3—7 sh ; fillets 2,6—3 sh per box.

Huis Calcoen-Meyus
VISCH AFSLAGER v

ALLE SOORTEN
SCHEEPSBENOODIGDHEDEN
MAZOUT — OLIËN

Kaai, 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT

ZEEBRUGGE
PRIJZEN DER VISCH

Zaterdag 23 December : •
Groote tong 10—11 ; midd. 9—10 ; kleine

5—8 ; tarbot 17—19 ; griet 13—15 ; platen
3—3,50 ; arends 7—8. ';

Woensdag 27 December:
Groote tong 7—8 ; midd. 7—8 ; kleine 4—

5. tarbot^ 14—17; griet 10—13; piaten 3—
375 ; arends 7—8. '

Donderdag 28 Deceniber:
Groote tong 7—8 ; rnidd^ l—S ; kleine 4—

6 ; tarbot 14—16 ; griet 10—12 ; platen 3—
4 ; arends 8. •

PRIJZEN DER GARNALEN :
Vrijdag 22 December : van 7,80 tot 8,50 fr.
Zaterdag 23 December: vani'•7,60 tot .9.—
Woensdag 27 December : van' 9.60 tot 10.60
Donderdag 28 December vaalO, l'Ö. tot 10,50.

IJMUIDEN
21 December 1993.— 8 stoomtreilers, 5

motors 2 kotters, 15 kiistvisschers' en 5 ha-
ringyisschers.

22 December.— 4 stoomtreilers, l motor,
l kotter, 10 kiistvisschers en 15 haringvis-
schers.

23 December.— 10 motors, 7 kustvisschers.
en 7 haringvisschers.

27. December.— 19 stoointreilers.7 motors,,
2 kiistvisschers en ; 10 haringvisschers.

31 stoointreiiers en 23 motors kwamen de-
ze week de markt meer dan voldoende spij-
zen met alle soorten versche -visch,. die van
zeer goede kwaliteit was.

De treilers waren allen werkzaam geweest
op de Noordzee en brachten schitterende
vangsten mede o.a. schelvisc.h en kabeljauw/
de.kieinere treilers vele tong: en tarbot.

Don J.
Tarbot 75,00-1.14,00
Griet 40,00-^-15,00
Gr. tongen 1.15— 1.00.
Gr. mid. tongen .1.95— 0.70
KI. mid tongen 0.90— 0.63
KI. tongen 0.90— 0,70
KI. tongen (gr. slips) 0.68— 0,60 -
KI. tongen (kl. slips) 0,26— 0.11
Gr. schol 17,00—13,00
Mid. schol 19,50—15.00
Zet schol 22.00—16,50'
Kl. schol 27,50—2(5.50
Kl. Schol II 15.00—16',50
Kl, Schol 111 ...1000— 5j40

De prijzen waren deze week ' bijzonder
goed en de hoop van verleden, week bleef
bevestigend. De toestand is iets beter, ge-
worden, te hopen is nu dat de zpelieden met.
de reeders een overeenkomst kunnen maken,
wat betreft de a:s. loonstrijd, want wordt hel
wederom staking, dan is de ramp niet te
overzien, daar de staking van dit jaar nog
in velen geheugen is.

De buitenlandsche aanvoer was deze week
van weinig beteekenis, enkele partijtjes ka-.

g VISSGHERS ! Weet U dat |

g de beste - GASOILg
2 het beste MAZOUT |
9 -w^»^ .̂»—~-—. w
9 voor Visschersvaartuigen ®
J gefabriceerd wordt door de ̂

• Belgian Cracking Gy ®
5 die nooit de belangen van den g*
J kooper uit het oog verliest. 1|
5 Al hare producten-komen voort gk
2 van de Belgische Werkhuizen 2?
9 te Langerbrugge. ^
• Bestel bij de B. C. C. J

GRIMSBY
Ken matige aanvoer werd aangebracltt-door
46 booten. De vraag was goed.

Schol 106 sh ; tongschar 17,6 sh ;• wijting
2,9 sh ; heilbot 5—12,6 sh ; kabeljauw. 2—-3,9
sh ; schaat 7,6-̂ -10.6 sh ; kleine schelviscii
3,6 ; groote schelvisch 7 sh ; schar 4.6—S sh ;
gul 2,6—3,3 .sh per stone. Tongen 8 d ; tar-
bot 5—10 d.; griet 7 d. per Ib.

FLEETWOOD
Zeventig duizend kg. werd aangevoerd.
Tongen 29 sh ; taröot 12 sh ; heilbot 14

sh ; griet S sh per stone. Haak 146 sli.; schel-
visch 54 sh ; -kabeljauw 40 sh.; .giil 26 sh ;
wijting 34 sh ; schol 100 sjh ;. zeepniing^ 17
sh ; rog 7Q sh ; schaat 56'sh ;.ltng 1,6 sh ;
kpoivisch 13 sh.; dog 10 sh ;'zecduivel 34
sii:; knorhaan 36 sh ; brasem 76 s!i.

beljauw en schar werden aangevoerd en te-
gen mooie prijzen verkocht. De haringaan-
voer was wederom belangrijk vele Hólland-
sche en enkele Engelsche haringvisschers
kwamen hier markten met hun lading., die
alle werden verkocht tegen zeer vaste prij-
zen.

De verwachting voor de toekomende week
zal zijn : 48 stoomirawlers en 20 motors.

Zaterd- Maand. Dinsd. Woensd.
75,00^—10,00 75,00—11,00

, 33,00—12,50
1.35— 1,15 1,15— 1,05
0.85— 0,74 0,95— 0,83
0,70— 0,59 0,80— 0,70
0.80—0,63 0,70—0,58
0,63— 0,47 '. 0,65— 0,5-i
0.20—0.11 0,22—0,14

5800—13,00 16,00—12,50
21,00—16,50 20,00—14,00
23,00—16,50 ,. 19,00—1650
19.00—17,00 22,00—16,00
18,00—8,50 , 20,00—12,50
11,00—5,50 12,00—9,50

ïhe International Paint
& Gompositions G<? Ltd

LONDON
'• ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
De Wereldbekende «Copperpaint» voor
: Houten Schepen
De « Trawlers Compositions Paints »
l* en 2° kous voor Stalen Schepen.

De Speciale Verf « Galvex »
— voor Brbnze Schroeven —

Agenten en Depothouders:
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.
5, ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

per 50 kg.
»

per kilo

per 50 kg

Tongschar 31,00— ,
Rog ....'. 17.00— 7,50 20.00— 6,50
Vleet 1,80— 0,39 2,75— 0,75
Poontjes 5,70—3,80 7,50—6,50
Kabeljauw 34,50—15,00 50,00—28,00
Gr. GuHen -...10,00—5.20 13,00—9,50 l 11,00—7,50
KI culien 80O— 3,50 8,50—6,50 9,00—2,80
Wijting 7J10— '2,20 7,00— 2,00 6,70— 4,50
Gr. schelvisch 33,00—27,00
Gr. mid. schelvisch ..40,00—27,50 ,... 31,00—25,00
Kl, mid. schelvisch ..27,50r-18,00 32,00—12,50 27,00—13,00
Kl. schelvisch 22,50—16,50 19,00—16.50 15.00— 8,40
Braadschélvisch ..11.50—9.50 16,50—12,00 7,10—5,60
Heilbot 0,90~.0,75 , 1,10— 0,85
Leng .2,30—0,33 1,00— 1;30—0,58
Koolvisch ,18,00— 7,00 13,00— 7,50
Makreel :
Wolf ....
Schartong 18,00— 6,00 18,00— 7,50
Zalm • ...'...-.
Steur ,......-. • • •
Gr. roode poon • •
Mid. roode poon ,,,„•- • •» •••• v "•" •
Kl. roode poon •> •,"."^A'""A"1A
Schar 10.50— 2,60 11,50—8,50
Hdksvisch ^-PJH^
Hammsn •'•• ,20,00-12,50 A , 25,00-̂ -22,50

p. 20 stuks
per stuk
per 50 kg.

p. 125 kfi^
per 50 kg.

per kilo
per stuk

per 125 kg.
per 50 kg.

per kilo
»

per 50 kg.

Voor uw
Drukwerk
zooals :
BRIEFHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDEREELEN
VISIETKAARTÈN
ADRESKAARTEN
FACTUREN IN BOE-
KEN MET DUBBELS
ETIKETTEN VOOR
VERZENDINGEN
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN
BRIEFKAARTEN
ALLERHANDE
CIRCULAIREN

wendt U tot' de

Drukkerij
van dit blad
Nleuwpoortsteenweg

• . — :44 — • -
OOSTENDE

TELEFOON 723

PRIJZEN BUITEN
alle CONCURRENTIE,

VOOR UWE SCHEEPSHERSTLLINGEri EH
niEUWBOUW WEMDT U TOT DE WERKHUIZEM

BELIABD-CDIGKTOrUC
OOSTENDE S. A.

ELEOÏRIOÏTEIT'
R A D I O S

D. & O. OPpEDRYNCE
Gediplomeerde Electriekers Nieuwp. Steenw,, 195> tel,'l093

• ' ' • •' " ••• == Visscherskaai, 17; telefoon 20Q3
Specialiteit voor Electrieke ••••••iOOSTENDB
SCHEEPSVERLICHTINQ . . .

f'

i



HET» VIS8CHER1JBLAD

PARUS
PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN
DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH,
VERKOCHT TER -VISCHHALLE VAN PA
RIJS GEDURENDE DEZE WEEK.
Turbot — GR tarbot 8—12

Kl. tarbot '
Barones — Griet 9—10
Sóles — Gr. tongen 10—12
Gr. midd. tongen 11—12
Kl. mid. tongen 10—13
Kl. tongen ' ' S—9
Carrelets — Gr. pladijs (schol 3,—

Mid. pladijs .... 4,—
Derde slag pladijs 2,50
Kleine .pladijs .... —

Limandes — Schar 4—5
Liniandes soles — Tongschar 3,—
Soles d'Ecosse — Sch. schol . 3,—
Raies — Rog
Merlans — Gr. wijting 2,—
Cabillauds — kabeljauw 5—0
Cabill. d'Ysl. — Ysl. kabel j. t
Charbonnier — Koolvisch .... 3—4
Lieus — Vlas wijting 4—6
Lingues — Lengen 3,50
Eglefins — Gr. schelvisch ... —

(> Mid. schelvisch ... —
KI. schelvisch

Colins — Gr. mooimeisjes i 8—13
A\id. mooimeisjes 6—S
,KI. mooimeisjes 3,—

Vives — Pietermannen 6,—
Grondins — Knorhaan 2,—
Grondins r. Eng. soldaten
Rougets — Roobaard !..'.... v 3,50
Doréès — Zonnevisch '''•-js'f""" •
Lottes — Zeeduivel (steert) "" " 4—5,50
Congres — Zeepaling 3.50
Maqu'eraux — Makreel
Harehgs— Haring 2—3
Seichés — Inktvisch '
Bars — Zeebars
Crevettes'— Garnaal ^
Ecrevisses — Kreeftjes
' ' D i t alles in Fransche franken'.

British Ropes Ltd
LQNDON

Consortjum der Beste Engelsche
—-— Staaldraadfabrïeken '"——

De Wereldberoemde Stalen
^orretouwen «Bulivant», «Ellis», enz.

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust:

OSTJEND STORES & ROPEWORKS
N. V.

5, ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

NOG DE HOLLANDSCHE CONTINGEN-
TEERING

VOOR VREEMDE VISSCHERSSCHEPEN
NOG SLECHTS' EEN AANLEGHAVEN.

Uit den Haag wordt vermeld, dat de minis-
ster va» Economische Zaken bepaald heeft,
dat de aanvoer van versche, gekoelde of
bevroren zeevisch met uitzondering van ha-
ring, door vreemde visschersschepen alleen
zal kunnen geschieden te IJmuiden.

Wij begrijpen nu uit dit bericht. dat de
visch, aangevoerd door vreemde schepen nu
te IJmuiden moeten komen om daar te ver-
koppen. Dit is een goed teeken., maar wat

'gluurt er met visch aangevoerd door de
bnitehlandsche auto's 7 Het gebeurt toch
vaak, dat deze buitenlanders in Holland gaan
venten en den handel en dé vensters fn het
binceniand groote schade toebrengen.

Het zou een ptiike maatregel van ons mi-
nisterie zijn, eiken handelaar te verplichten
uitsluitend Hoilandsché vërsché visch te ge-
bruiken voor de verzendingen naar het bui-
tenland, vooral naar België, want hét' ge-
beurt toch vaak, bijna eiken dag, dat vele
Decüsche kabeljauw wordt -verzonden zooge-
zegd naar Zwitserland, maar zoodra de visch
in Esschen aankomt, wordt daar wei zorg
gedragen, dat de visch in België wordt af-,
geleverd, dus Deensche visch ten laste van1

liet Hollandsen contingent. Waarom onder-,
/pekt de Hoilandsché regeering deze zaak'
niet ?

V/ arom wordt elkeen niet verplicht waiv
neot hij uitvoert, alleen Hoilandsché visch te
verz.enden. •'—' '

Dit kan door het in voege brengen van
mivf.erccrtificaten geregeld worden. ?' '

Worden die in: België ook niet 'vereischt,

Contingent der maand
Januari 1934

—0-

AANDEEL DER LEDEN VAN «DE VER-
EENIGDE VISCHHANDELAARS TE OOS-
TENDE.

Battheu.— haring.
Brunei en Co.— 4,200 kg. Nrs 12-15 en 17-
20; 600 kg. Nrs 21-29 en haring.

Cnicoen.— Haring.
Cloet Fr.— 12 kg. Nr l ; 2.200 kg. Nrs 21-

29; 100 kg. Nrs 32-33-52 ; 310 kg. Nrs 53-
68-70-75.

David J.— 200 kg. Nrs 2-8 ; 22.700 kg. N'rs
21-29 ; 42 kg. 32-33-52.

Deschrijver. — 95 kg. 3-5-7-9-104 ; 27 kg.
21-29; 11 kg. 53-68-70-75.

Debecn. — 6.200 kg. 21-29; 250 kg. 32-
31-34-60 ;

Derudder V. — 1.600 kg. 21-29.
' De Smet. — 1.600 kg. 12-15-17-20; 300
kg. 21-29.

La Marée. — 10.000 kg, 12-15-17-20;
10.000 kg. 21-29 en haring,

Liètaert. — Haring.
Mcrlevede'. — Haring.
Nierynck en Brunet. — 34.000 kg. van I.
A. Pede. -~ 17.000 kg. 21-29.
Steénacker. — 500 kg. 21-29.
Vanden Abeele. — 320 kg. l ; 62 kg. .16:
Vandè.1 Bussclie. — 6.500 kg. 21-29.
van Dicrendonck — Haring.
Vyncke. — 2.000 kg. 21-29
Willetm C. — 3.400 kg. 21-29; 140 kg.

32-33-52 en haring.
Wirienv; H. — 27.600 kg. 21-29; 50 k$

30-31-34-50.
Wyffels. — 100 kg. soort l ;

DE.OOSTENDSCHE STOOA1TRE1LER O.150
VERGAAN.

BIJ'HET VERLATEN VAN YSLAND OP DE
KLIPPEN GEVAREN.

DE BEMANNING GERED.
Zondagmorgen, ontvingen we het bericht

dat de treiler «Jan Volders», toebehoorende
aan de Opstendsche Reëderij, schipper Oscar
Vercoullie, op de* klippen van Ysland vasl-
geloopen was en zonk.

De bemanning bestaande uit tien koppen,
werd gered en te Rcikjavik (Ys'ar.d) binnen-
gebracht."

De SS.O.150 had een voile lading visch
aan boord en zou Dinsdag 2 Januari te Oos-
tende gemarkt hebben.

De 0.309 is Zondag teruggekomen uit zee
na 4 dagen, et Ymuiden binnengelegen te
hebben met een gebroken regulator.

Franciscusstraat, 12 — Oostende

Scheepsbenoodigdheden •— Blikslager
Keukengérief — Lood- en Zhikwerk

Alle slach vermakingen.

Gezonde Visschers

Indien een voorstel, thans in onderzoek.bij
het Verbond der treilereigenaars, doorgaat,
zal voortaan géén enkel visscher nog dienst
mogen uitoefenen aan boord van een treiler
te (Jrimsby, indien hij gesn medisch getuig-
schriit van geschiktheid kan voorleggen.

Het groot aantal ziekten, die onder de vis-
schers gedurende de reiz.en voorvallen, heb-
ben de reeders ertoe genoopt een stelsel van
geneeskundig toezicht in. te richten, zooals
het reeds te Huil en Fleetwood bestaat.

«The Fishiiig News» merkt daarover het
volgende aan :

Voorstellen, belangrijk zoowel voor de ree-
ders als voor de visschèrs, werden onlangs
uitgewerkt te Grimsby, tijdens een. verhoor
aangaande de toepassing der wet .op de ver-
goeding der arbeidsongevallen..— Kortom er
werd voorop gesteld geen enkel visscher meer
te iaten in zee gaan, indien hij het getuig-
schrift, van geschiktheid niet bezit.

Iets in dien aard is reeds in voege te Huil
en Fleetwood, en hel is wonderbaar dat
Grimsby en andere wel gekende havens ten
achter gebleven zijn, in eene zaak die., in elk
geval, voor den reecler eene levenskwestie is.
Als een visscher gedurende de reis ziek vaït
is het een kostelijke karwei. Is het op een
Noordzeevaartuig, de tocht moet onderbro-
ken en de man naar de aanleghaven terug-
gebracht worden,. Geldt het een hoogzeo-
vaartuig, dan wordt de kranke in een buitcn-
landsche haven met aanzienlijke kosten aaii
wal gezet. De reeders hebben havenrechteii,
hospitaalkosten en de kosten van terugreis
van den schepeling per passagierschip te: be-
talen.

De voorstellen, zooais eenieder die de zaak
onderzocht heeft zal topgcven, zijn het ge-
volg van omstandigheden van hoogere
macht. De reeders houden staande uat de mo-
derne visscherij steeds zoo kostelijk is en dat
de schommelingen der markten zoo onzeker
zijn, dat de reusachtige uitgaven', veroorzaakt
door manschappen ongeschikt voor het har-
de werk op een treiler, moeten beperkt wor-
den. Het voorstel bedoelt niet en de reeders
verlangen niet de -mannen te straffen, die het
slachtoffer zijn eener onvoorziene ziekte,
maar de 'Uitsluiting zni toepasselijk zijn op
eene klas visschèrs die, als zij aan land zijn,
om hunne lichamelijke gezondheid weinig
bekommerd zijn. Om deze laatsten moet
men geen spijt hebben,, maar eene soort
schepelingen, die door den maatregel kan
getroffen worden, zijn degenen die van eene
lichamelijke gebrekkigheid aangedaan zijtuof
wier al genieene gezondheid, min of .meer te
wenschen overlaat; in de-beide gevalten is
dit hunne eigen schujd niet. Het veto, zal
voor hen een wezenlijke beproeving zijn, al-
hoewel de reeders niet kunnen erover ge-
laakt worden dat zij hunne belangen vrij-
waren, als het zulke aanzienlijke kosten
geldt.

De vergoedingen te betalen, krachtens de
wet op de vergoeding der bedrijfsongevallen,
verplichten feitelijk de werkgevers erover te
waken dat hunne ondergeschikten voor hun
dienst verstrekt, wel geschikt zijn. Een pe
riodisch onderzoek, -door een geneesheer,
van de werklieden is ten lande geen onge-
woon gebruik, maar het is oneindig meer
van noode op zee. Nadere bijzonderheden
over het ontwerp zijn niet gekend, maar zij;>
aanneming is feitelijk beslist. Het is wel be-
kend dat visschèrs tegenstanders zijn van be-
perking en toezicht; de dienst der «mina-
Bweepers», in den laatsten oorlog, heeft dies)
karaktertrek in volle daglicht gesteld. Noch-
tans, alhoewel zij mogen verzuchten over
de gelukkige dagen van weleer, z.ullen zij
ook wel doen te gedenken dat hunne hoog-
ste belangen in de vooi gestelde herinrichting
betrokken zijn.

La minque of Ie minque

: Is «minque» van het mannelijk of van het
vrouwelijk geslacht. -«Het VisschërijbUid»
geeft hierover in zijn voorlaatste nummer een

Holland
200.000 HOLLANDERS IN DE HARING-

INDUSTRIE.
Het volgende is ontleend aan de «Yorkshire

korte bijdrage en steunende op het gezag Post»,
van prof..Vercoüillie zoude men moeten z.eg- Nu dat de haring bezig is te scholen, is het
gen «Ie minque» tnot picard z.egt de geleer-1 een mooie geelgenheid iets te vertellen vtu.
de professor. . l de haringvisscherij. Het is mij gebieicen, Uat

Mannelijk of vrouwelijk, dit punt moet tot voor meer d;^i i«,-./.j,t,c.., ue visscherij
uitgevochten worden o-uier phuüwgcu ui ««genoeg gèneel door iie tingelschen ver-
tacugeleerden. Maar wij weten dat «la min-1 waarloosd werd en bijna geheel in handen
que», zooals wij het verder bewiize.k sedert was vaa de Hollanders. Maar reeds in dé

. * .... _ •* * . _ _ „ . _ . i- i_ -i. j* j _ i-»Li^? »_ _ » _ ,._..
lang als vrouwelijk naamwoord wordt ge
bririkt en ons dunkens beter klinkt dan «Ie
minque».

Maar LE of LA minque laat ons toe ee-
nige bijzonderheden te geven over den visch-
handel in vroegere tijden was in de betee-
kenis van het woord «MIJN».

Van Dale's groot-woordenboek der Neder-
landsche taal zegt hierover:

«MIJN» uitroep bij den afslag dat men
den koop toeslaat.

«MIJN» plaats waar bij opbod of afslag
iets in 't openbaar verkocht wordt, inzon-
derheid visch.

VISCHMYNE, V1SCHMINKE, plaats op de
visch markt waar men den visch mijnt, dit
is in 't gros verkoopen.

De BO, Westvlaamsch Idiotioon.
MYNCKEN, werkwoord in de beteekenis

van mijnen werd vroeger ook gebruikt. Zoo
lezen wij i,n een reglement van 1765 van de
St. Jacobsgilde te Nieuwpoort.. «De jongens
zullen van hun visch niet het minste moeten
inyncken».

zeventiende eeuw vestigde Raleigh de aan-
dacht van den Koning op de kansen, die de
Engelsche visschèrs misten. Men schatte hét
aantal visschèrs werkzaam bij de Hoiland-
sché haringvisscherij langs de Engelsche
kust op minstens 50.000, terwijl 150.000 man,
werkzaam waren bij het'haringpakken, het
transport en den verkoop., «waardoor zij jaar-
lijks 1000 schepen konden uitrusten».

•Eens heeft men de Britsche regeering een
aardig middel aan de hand gedaan om de ha-
ringvisscherij te bevorderen nl. om alle soor-
ten bedelaars, die veroordeeld waren voor
het een of andere misdrijf mét uitzondering
van doodslag en alle lieden die voor schuld
in de gevangenis zaten naar de visscherij te
zenden. Maar men deed niets.

***

Naar aanleiding van het deze maand tot
stand gekomen handelsverdrag tussche'i
Holland en Duïtschland en de daarin opgeno-
men bepaling, dat een zekere hoeveelheid
versche zeevisch in Duïtschland mag worden
ingevoerd, vrij van invoerrechten, zal vanaf

Vergelijkt dit met het Fransen minquer en 2 januari 1934 ook voor Duitschland een uit-
nunque.

Alazin in Le Coamierce de la Marée a tra-
vers les ages, verschenen in «Boulogne-Ma-
ree» Nr 79, 1932, schrijft:

.«Uu franc vendeur iixant tine mise a
prix jusqu'a ce qu'un acheteur' ait crié
«ftlinck» c.a.d. A11EN a moi. Cette facon de
crier existe encore dans les Flandres frau-
gaises et en Belgique.

In het reglement van de «imijnne» van
Oostende van het jaar 1752 vinden wij ou-
der meer :

« A mesure que les H<?chetirs tant forains
qu'êtrangers se présenteiont avec leur pois-
son a Ia minque. Ie fermier leur donnera une
plaque numérotée en vertn de: laquelle leur
inarêe sera ensuite proclamée et vendue saus
aticune interruption siiivant Ie rang des dits
niuncros et ne pourra Ie «mainqueur» donner
sur cela aucune préférence ».'

In een decreet van Keizer Karel van 13
Sept. 1509, wordt aan de visschèrs verboden
visch in zee te koopen om in de mijn te ver-
koopen. Daarin onderlijnen wij «ponr vèndre
et distribuer leurs diets Herrencz et poissons
AU MIJN sclon la coutume du lieu»..

wordt hier dus in het fransch in
de oorspronkelijke spelling en beteekenis
maar mannelijk gebruikt.

«Mijn» heeft ook de hedendaagsche betee-
kenis van beurt. In het reglement rakende de
«mijnne», binnen de stad Gendt van 18 Sep-
tember 1765 zegt art. 19: «De voorz.eyde
mynen zullen moeten gehouden wórden dry
maal daags te weten des morgens ten 7 «re
en tien uren en half ende 's namiddags ten
twee uren». .

Deze aanhalingen werpen eenig licht op
vroegere toestanden m den vischliaridel.

1) Alen was gedwongen in de mij» te ver-
koopen.

2) De verkoop geschiedde zooais nu, ir,
de volgorde der aankomsten en ..om betwis-
tingen te vermijden. kreeg 'men een genum-
imerd merk. Zooals hier ook voorgesteld
werd. .

3) De mijn werd verpacht.
Een "ordonnantie van het magistraat van

Nieupoort van 1641 beveelt aan de koopers
«overluyt .met klare-en uitgedrukte woorden
te spreken en te mijnen up pcyne van den.
koop gefruslreert te worden».

Wij zouden hier 'nog kunnen gewagen van
de maatregelen die vroeger genomen werden
om de nationale visscherij te beschermen. Zoo
zond in 1765 de hertog Karel van Lorreiiien
een beyei aari de magistraten van Gent.
Brugge, -Kortrijk, Yper, Doornik, Bergen^
waarbij zij verplicht werden 1) alle vreemde
visch in de mijn-te doen verkoopen en niijn-
rechtcn te doen betalen ;

2) dat de zeevisch van de nationale vis-
scherij maar de helft of min van deze imij-ir
rechten zouden betalen ;

3) dat de zeevisch van de nationale vis-
scherij geen rechten moesten betalen bij den
doorvoer in die steden of op hun grondge-
bied.

***

Het ware nu nog een goede- beschermende
maatregel ten voordeele van onze visscherij
kon men bekomen dat de vischmijnen die soms
overdreven rechten eischen, deze merkelijk'
zoude verminderen voor de visch. herkom-
stig van onze nationale visscher.

L. V.

Inrichting eener
ZeevisscHerijcommissië

in Engeland
-—«os-

De visschèrs zullen niet vertegenwoordigd
worden in de Zcevjsschcrijcommissie, even-
min als eenige andere bijzondere belangheb-
benden. De Minister van Landbouw en-Zee-
visscherij heeft het aldus in het • Parlement
aangekondigd. Hij verklaarde dat hij hoopte
weldra in staat te zijn de samenstelling der
commissie aan te duiden. De vertraging daar-
van was ontstaan door de moeilijkheid cer-
sfe-klas mannen te vinden over tijd genoeg
beschikkend om dit lidmaatschap te aan-
vaarden. Men weet ten minste dat de com-
missie zal bestaan uit menschen onafhanke-
lijk van de nijverheid en er is kans dat dit
op krachtdadig verzet zal stuiten, al bedoelt
men volstrekte onpartijdigheid. De commissie
zal bestaan uit M. Andrew Duncan • in de
hoedanigheid van voorzitter en slechts vrer
leden, Zij zal den minster te bedienen heb-
ben met advies over alle ontwerpen die zou-
den noodig schijnen voor de herinrichting en
opknapping der nijverheid. De inrichting de-
zer commissie wordt voorzien door de on-

voercertifcaat benoodigd zijn,. om van Hol-
and visch daarheen te kunnen exporteeren.—
Hiervoor komen in aanmerking diegenen, die
n de jaren 1928 tot en met 1932 versche zee-

visch naar Dnitschland hebben uitgevoerd.—•
riaring en bevroren zeevisch vallen hier bïii-
:en. Als invoerstations in Duitschland zijn
3entheini en Prauenburg aangewezen in de
icdendaagsche grensstations Oïdenzaal en
Nyniegen.

Dat de contingcnteering van zeevisch door
Nederland noodzakelijk was, blijkt wel uit
een bericht, dat dezer dagen door de «Nieu-
we Rotterdamsche Courant» uit het Deensche
blad «Poiitiken» is overgenomen, en waarin
dit blad de contingentecring een slag voor de
Deensche visscherij noemt.Er wordt o.a. mee-
gedeeid, dat de export van versche visch
naar Nederland dit jaar ongeveer 3000 Ton
leeft bedragen. Van deze aan te voeren hoe-
veelheid hadden 6 a 7 treilers in de vaart
iunnen zijn, terwijl nu dit geld naar het bui-
tenland is gegaan.

UITVOERDERS VAN VISCH ! OPGELET ! !

HET OVERSCHOT VAN DE HOEVEEL
HEDEN FIJNE VISCH VOOR FRANKRIJK
WORDT VANAF HEDEN BIJ DEN WA-
TERSCHOUT VERDEELD.

.Voor wat de maanden Januari, Februari
en Maart 1934 betreft, is er een lichte ver-
nindering voor iedereen, voor wat de uitvoer
van fijne visch naar Frankrijk aangaat.

TE BOULOGNE
De tweede helft van November, de voor-

naamste miaand van het haringseizoen, ge-
noot nog steeds schoon weder. Zeggen wij
echter niet dat de visscherij daardoor begun-
stigd was. ~'""'""

Het sedert de opening van dit seizoen,
voortdurend kalm weder immers, dat over-
al aan alle vaartuigen," groote en k'.eine, de
eene nacht na de andere, de gelegenheid ver-
schafte, de "gekende kanaalharing, die dit
jaar buitengewoon overvloedig- is., te vangen,
kon slechts de treurige gevolgen doen aan-
groeien der algemecne overstelping aller
markten, die wij voorafgaandelijk -reeds
betreurd hebben.

En dit des te meer, daar het'verbruik van
versche haring dit jaar opnieuw eene ver-
traging ondergaat, wal een« uiterst treurige
omstandigheid is, die in alle havens den 'pi jn-
lijksten indruk- nagelaten heeft;-

Men kan moeilijk, op-aannemel i jke-wi jze
dit verschijnsel'onder de visschèrs uitleggen.
De prijzen immers die gestadig bij deri'aan-
voer, sedert de1- eerste • dag-en -van" Novem-
ber, betaald werden, • zijn voortdurend zeer
lang geweest, niet alleen aanzienlijk beneden
een redematig evenwicht met'de kosten van
uitbating der visscherij, maar veel lager dan
het normaal coëfficiënt van den huldigen
prijs der andere- eetwaren. Meer nog; op
zekere dagen van verleden maand, heeft men
te Botilogne verscheidene vangsten'openbaar
verkocht aan zulke lage noteering dat zij
op het pejl viol der vooroorlogsprijzen, toen
de frank 10 goudkluitcn waard -was.

Deze vaststelling is • des te meer bedroe-
vend, daar zij- de stijgende waardeverminde-
ring der haring kenschetst. Sedert drie jaar
wordt deze vermindering, jaar uit jaar in
bevestigd op het einde van November. Spijts
een' voortbrengst in tonnemaat een derde
minder dan in 1930, wijst de ambtelijke, boek-
houding der vischh'al te Boulogne eene even-
groot te kort inwaarde aan, juist gezegd, 21
milljoen frank !

Dit laatste, alsook de huidige toestand
waarin het verschijnsel • steeds sterker te
voorschijn komt, is genoeg om de ongerust-
heid — misschien ware het beter gezegd, de
ontmoediging — uit te leggen der visschèrs
wier arbeidskosten helaas op ver na iiict,eene
dergelijke vermindering ondergaan hebben.

Ook in dit geval vragen zij zich ai of een-
ieder, zooals zij, wel zijn plicht vervult in het
wel begrepen belang der groote familie"van
dewelke hij dec! uitmaakt. Zij hebben im-
mers in de laatste tijden vernomen dat men
hier en daar haring verkoopt die, naar hunne
meening, veel te duur is, dezelfde haring die
zij te Boutogne voor een hongerlodn afstaan.
Daarom beschuldigen zij deze overdrijving
van den kleinhandel de c'enige'ooféank te zijr.
van den aanhoudenden slechten verkoop'in-
gezien de onthouding'van de verbruikers.

Dit gevoelen bij de kleine en groote voort-
brengers is de's te beter'te"verschoononi daar
zij in den loop der maand verscheidene ima-
len de haringvisscherij hebben moeten s'il-
leggen om eene ramrj té vermijden, alhoewel
do visch zich in millioënental in ideale vóór-

DE BROEDERSCHAP' DER ZEE

De wederwaardigheden en de ijverzucht
van het jaar 'zijn té'iariiic vergeten, in 'de
Helde v'au het' groote kerstfeest. Zoo is het
~*,.* op zee. De broederschap der zee is ech-
icr oreeder, dieper en «neer verfijnd dan al-
wat wij te lande kunnen doen gelden. Zij
kent geen bijzonder seizoen; haar."roep zit
in het bloed z.èlf der mannen die te scheep
naar zee gaan. Wij kunnen slechts gissen hoe
zij verstaan is. De dagelijksche omgang niet
zeebonken, door de golven, betirteiings ge-
geeseld en gestreeld., vernederd en verheven,
doorheen .een iang leven van eentonige ont-,
beringen, geeft den sleutel van "het geheim ;
doch wat het ook wezen moge, ue diepe
kameraadschap der zeevaarders en der zee-
visschers in h.étlbijzonderste1 eene der hoog-
ste openbaringen van de broederschap die-
wij dagelijks bewonderen.

Het is geen zuivere raseigene aandrang,
zooais het blijkt uit het epos dat wij vertellen.
Eenige dagen geleden, ieed de Britsche trei-
ler"«A\argaret Clark» schipbreuk op de zuid-
kust van Ysland; de redders waren Difn-
scnérs. De Konsul Dubbers gelukte er niei
in op behoorlijken afstand van het in nood
verkèereiid schip te "stobmeri, iijn'reddings-
boot werd -niet te min, in eene razende zee
te midden het. meest dreigend gevaar, uit-
gezet. Ee'n eerste >maal teruggeslagen, bracht'
net lot eener rampzalige en naar hulp ziel-
togende bemanning eene nieuwe poging ie
weeg, 'die eveneens door een vieesehjkè::
golfslag verijdeld werd. Bij het aanbreken
van.het daglicht op het tafereel der. ramp
teruggekeerd, zetten de Duitschers opnieuw
hun reddingsboot te water — niet wetende
dat de gestrande bemanning reeds aan wal
gebracht geweest was — en op het oogen-
blik zelf dat het schip bereikt werd, stortte
een reusachtige baar op de broze schuit crt
vaagde drie mannen overboord. Allen waren
goede zwemmers en gelukten erin het strand
te bereiken.De reddingsboot werd terug naar
het moederschip getuid, toen een nieuw on-
geluk gebeurde, dat de drie opvarenden in
het water wierp. Twee van hen werden niet
nieer teruggezien ; de derde werd aan wal
gespoeld, meer dood dan levend. Te langen
laatste, moest de «Konsul Dubbers» met ze:;
manschappen min naar huis zeilen.

Sedert lang werd iets zoo heldhaftigs in
de geschiedenis der visscherij niet geboekt —
hoe rijk dez.e geschiedenis aan daden va.i
durf en heroïsme ook zijn .moge "— ook was
de hulde door den Lord Meier van Aberdecn
aan de Duitsche bemanning gebracht., zooda-
nig, dat gansch de visschefijnijverheid erme-
de zal instemmen. Zoo zij maar, ter gelegen-
heid van Kerstdag, in de wijde wère'td . ge-
tuigenis brengt van de brillende en hooit
versaagde broederschap der yisschers aller
natiën zal het voor de treileryisschérs dieper
wa'ardeering en hooger achtiiig vóór hiïnh'e
eigenschappen inboezemen, dan degene die
thans schijnen te heerschen.. Kerstmis /.al om
deze verhevene ingeving dés te inniger zijn
'gëw:éest. *

«The Fishing News».

ZËËBRÜGGÉ

Één brief ,van «Hand in.Hapd» té Zee
Jrugge, naar het Brugsch Getneentetiestuiu

Zeebrugge, 21 December 1933 Ihristüs.. is
u ... u »'s van d
Hooggeachte. Heeren

Burgemeester en Schepenen,
Wij pndergeteekenden, nameiis den bon,

«Hand in Hand» nemen eerbiedig de vrijhei)
U te vragen, indien volgende opmerking^
aangaande den verkoop van visch en gania
!eu zoude in acht genomen worden :;.

1. De visch afslaan vanaf 8,30 uur 's mot
gens; indien de visch niet geretd is op
steld uur. ze dan om 2 uur verkoopen.

2. De garnalen afslaan vanaf |0 u. (wach
ten totdat den vischafslag gedaan is).

3. Na den verkoop van garnalen, weder
om beginnen met den_, vischafslag. <v ;

4. De garnalen en de- visch- verkoopen
de nieuwe mijn (dus niet de garnalen ver
koopen in de oude mijn en de visch in d
nieuwe).,

Hopende een gunstig antwoord op om
vraag te ontvangen, bieden wij U, Hööggc
achte Heeren Burgemeester. en.. Schepen^
met pnzen dank bij voorbaat, de betuigin
van ohz.e heel bijzondere hoogachting aan.

Namens den bond der visschèrs «Hand
Hand». . . . .
De Schatbèwaafdef, De Voorzitte
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UITSLAGEN DER KOSTELOÖZE
KING DER REKLAAIEAVEKEN RADIO
DE MEESTER TE OOSTENDE.

r Zaterdag 23 December U. had in het Hot
Central, Wapen'plaats te Oostende., onder toi
zicht van den heer Deurnaarder Galeyn va
Oostende, en de 2 beëedigde getuigen : AL\ • ̂  ,
Henri Stemgée, cbnunis-griffier en Theophilf'.,"•,.' & A n
Dierycx, bediende, de kostélooze trekkinl '
plaats voorbehouden aan.de koopers.van ei*"'1
radiotoestel gedurende de Reklame-Weke
Radio De Meester..

Een talrijk publiek was opgekomen e
rond 4,30 uur ging men over tot de trekkin
onder toezicht van het publiek.

Het eerste lot Nr 8224 viel te beurt aan A'

BEI ANGRIJK BERICHT,
Iedereen kent de vermaarde Apotheek E.

HAI ËWYCK, 12, Groote Markt, Oostende,
gesticht in i 890. Daar worden al de recepte'n
der doktoors uitgevoerd met medicamenten
.van eerste hoedanigheid en stiptélijk volgens
het voorschrift der geneesheer'en. Men ver-
«ete ook niet dat jn dezelfde Apotheek.E.
Halèwyck bereid worden, de voorschriften
geleverd aan de leden van AL DE MUTUA-
LITEITEN VAN STAD en OMLIGGENDE :
Volksbond, Vroüwenkraiis, Bond Moysqn,
Help U Zelf en ook aan 'deze van assuran-
tiën, enz. enz., in een woord aan AL DE
MAATSCHAPPIJEN, aan den goedkoopste;!
prijs mogelijk VOLGENS HET TARIEF OP-
GEI EGD aan al de APOTHEKERS en DOOR
HEN AANGENOMEN. ALTIJD te bekomen
in ile Apotheek E. Halèwyck alle speciali-
teiten en toebehporten. . . . . .

De vergoeding der
kosten van gasthuizing

der zieke óf
gekwetste vissehëfs

«Ö»—: —
Een Fransche volksvertegenwoordiger legde

aan den minister van Koopvaardij het vor-
gende geval voor oogen : a) dat een inge-
schrevene in de zecvissclierij, sedert ver-
scheidene jaren in dé vaart ir. de kleinvis-
scherij, in de uitoefening van ziji) bedrijf
eene borstkwaal opgedaan heef t ; dat hij
voortgevaren heeft zoolang' zijn gezondheids-
toestand ' het toegelaten heeft : b) dat de
stuurman hem verplicht af te monsteren uit
hoofde van ziekte 'én' hëni een medisch ge-
tuigschrift overhandigde, vaststellende dal de
borstkwaal in iongteririg omgezet is ; c) dat
de beide getuigschriften afgeleverd werden
aan het bureel der zeevaartinschrijving; d)
dat de belanghebbende, zonder bestaansmid-
delen en zonder'haardstede, moest gegast-
liuisd worden. Hij stelde de vraag te wiens
laste de kosten, van gasthiiizing vielen.

Dé Minister'heeft geantwoord als voigl :
Art. 79 der wet van 13 December 1926 die
het wetboek van den z.edarbéid bevat, be-
paalt dat de zeeman die ziek wordt gedu-
rende zijne inscheping., bezorgd én bijgevolg
zoo noodig, gegastlitiisd' wordt, ten ' koste
van den reeder van het schip van we|ke be-
nianning hij deel uitmaakte.

Deze bepaling betreft' zoowel de zeelieden
der klcinvisscherij als degene die varen' op
de koopvaardijschepen. De reeder wordt
slechts ontlast, in geval van uitreeding voor
de kleinvisscherij, van de betaling der.ziekte-
lo'oneii, dewelke vervangen wordt door ecnc
dagelijksche vergoeding,' verleend dóór de
voorzorgskas te oetaleiï van den "dag'dat de
schepeling aan wal sfapt. . , ,

Men weet dat" krachtens de wet "van 5
Juni 1028 en de wet van 30 December 1920
de toestand bij ons net dezelfde is waL,de
tusschenkomst der gemeenschappelijk Kaü
betreft.

HUWEL, Zuiveringsgèsticht-tè Oostende, di
het door hem gekozen radibtoestél BELL 5i
ter waarde van .2450 fr. gratis' bekomt en d
gestorte acompte terugbetaald, wordt.

Thans werd overgegaan tot de trekkin
voorbehouden aan de kóopers van buite
stad : dit lot Nr 8235 behoorde toe aan A
Degrpote, Burgemeester van Middelkerke, e
verwierf hem gratis een toestel «His Alaster
Voicé» ter waarde van 2950 fr.

Zoo veriiep deze prachtige trekking en hi
publiek gaf de uitdrukking van zijne volden
nïng over het duidelijk verloop en de jiiisl en bodem
kontfooi van deze loterij, die wéér ve
vreugde en gelukkige winners gemaakt hm

BLANKÈNBERGHÉ
NOG DE AIOSSELKWESTIÈ

Daar we nu gedurende de week stroomt ,oeleii
hadden, was het mogelijk, iniët eeii paar laai , b°standd
zeu, tot aan het uiteinde yaii beide staketsc
te gaan, zegge bijna van het eene- nabr h<
andere, zoo hoog liggen de zaïidbanlceni \\
hebben viiig eenige niossê|er! getrokken, 01
der water, eenige boven water, én dan een
ge haifweegs naar dé sluizen., ALLE AKX'
SËLEN ZIJN DOOR DE PÉTROÖL AANGlf "!a'n"
TAST, EN NIET EETBAAR, Het zaï no

dieptes
an een in
erbeteringe
aar stiel O]
ruik zijn u
an Léger.. <
;t, de bijei
nchanan,
n eene woi
) cm. lenj
og aanhalt
rofessor G
cht model
audig en '
isschers'be

IL— DOR
V

i'aar vanda

De afknaj
ef. de bi.
is een anc

jk. Het is i
rlei materi
:c, door di
e waterda
idér den v

ovei

en vorm v.
:e spoeien,
vaarste de

den bode
e zich no
loraleer oj

_ e l een tijdje duren, eer deze Besmetting *reiden alz(
uit is. Ook deze van hét Qösterstakets'el z i "

;
l:e neerzijp

langs invoege gebrachte vfsschërïjwet, waarden aatr hunne netten 'aanbood;

aangetast. Het ware dus werisch'él'ijk dat
bevoegde Overheid, maatregelen treffen zoi
om té'beletten, dat er rnossélèn geplukt \vo
den' aan beide staketsels en jn de hayengei
Het is dus wel noodig, de belangen van El:
mensen over hpt hoofd te zjéii, om de g>
zonciheid van velen te sparen.

KOSTELIJKE ROMMEL

. Tijdens, ons bezoek aan de haven, op Doi
derdag 21 dezer, gebeurde er een eigenaa
dig oiigeva:,-dat nogal wel verloopen is.. do<
groote gevoigen had kunnen hebben.— Ei
tracteiir-camion kwam om den rommel di
schepen. Toen hij geladen was, moest l
van de houten landingskaai eene kleine hè
iing op, .om den straatweg te bereiken. Bi
ven aan de he|iing, loste de camion zich v;
de tracteur, om met geweld, gezien de "vol
lading, naar het clok, te' bollen.—* Door h
steunblok tegengehouden, aan den rand d
lossingskaai, wierp de camion zijn vracht vu
ligheid met volle geweld pp het schip'Bi 3
om dan daarna zelf .over te tuimelen pp li
dek. Het splinter-nieuwe zeil werd gëscheur<

1 een paar dekpianken ingedrukt en ande
schade aangericht.

Drie leden der bemanning, welke bezig \v.
ren de netten te herstellen,, hadden nog jui
den tijd in 't water te springen, zoodat -i
er nhet den schrik en een nat • pakje van
kwamen.

Moest dit voorgevallen zijn bij laag watt
de schade ware aanzienlijk geweest.

Eene overeenkomst werd getroffen. Schij
per Godderis bekwam ir. 1500 voor verlet «
mag allé herstellingskosten in rekening bre
gen- • v .

Dit hadde dure rommel kunnen worde
moesten er persoonlijke ongelukken te b
treuren zijn geweest.

HEYST
HET STRAND

De heer Charles Parez werd uitgétioodi;
om de bevoegde overheid zijn zienswijze ir
een te zetten aangaande de middelen om <
ontzanding van het strand te keer te gaan

Thans wórdt op het strand duirijfiaïm(oy.i
geplant, die als de voornaamste duinvormsn
en duinbeschermster, mag aanzien: worden.'
Dit zal voorzeker heél.waif biidrage'n tot H
vastleggen van het duihzand. Nu zouden o«dt slechfs
nog duindoonihaagjes dienen geplant, die vschen korn
afdoende wijze de bestuivirtg van het za*. ' •
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lëBèzinksels op den bodem van de Oceanen
^Ê Sedert' eeuwen, zelfs vóór de geboorte van

r 1933jhristüs.. is unen bekommerd met de bezink-
st'Is van de' oceanen. Nochtans moet men
[«kennen dat de vooruitgang van deze we-
[eirscha'p -ten.'achter bleef. Gedurende meer
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jan 2000 jaren beschouwde men enkel de
praktische zijde van dez.e vraag. Neitteniin
iiidt men eenige zinspelingen omtrent het
esgróhdsop bij de ou'de schrijvers. Doch al-
n hadden slechts het strandzand of het

jjk van kleine diepten onderzocht. Voor de
jlgemeene ; toepassing moest men grond-
ioorten bezitten van de groote diepten eu
iet ontbrak aan geschikte toestellen, welke
noesten dienen om deze in te kamelen.

.— TOESTELLEN VOOR HET INZAMELEN
VAN/BODEMSTRALEN

Het'inzamelen, van oodemstralen op welke
iiepté méh ze dok begeerde te nemen, zoo-
;ls uien het heden doet, is een vraagstuk
fiistyan de oplossing veel moeite en tijd ge-
iosi 'heeft. ..' . :

Kapitein Phipps, die later Lord Mulgrave
»erd, \yas er^ tóe gekomen, in de nabijheid
:an ••SpitsbergeiV eenigè zeer kleine hoeveel-
it'deii -blauwe, klei «boven te halen van op
1250 meter diepte. Dez,e waren de eerste be-
.eiide" bodèriist^alen van de diepe zee.
toresby bekwam;er van 2200 m. üiepie en
•ir John,Ross ili -1.818, met een knijptang
jan zijne uitvinding, had er vair 1920 m. in
oldoende hoeveelheid om er de zeer koude
mperatuur van waar te nemen.
Deze goede uitslagen waren slechts een

_elukkig toeval. en gaven enkei-eene uiterst
[idiie .hoeveelheid van' de grondstof die aan

i '•' AU et cuePloocl kleeffte- Het inzamelen werd
i , laar regelmatig .en omtrent zeker, wanneer

'CK- lrooke' Amerikaansch zeeofficier., in 1S55,
ijii dièptoestel 'uitvond, dat voorzien was

'w* tl> an oen 'nzame'aar voor bodemstaien. De
•weke eroeteringen bleven niet uit en voigden el-
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Iruik zijn geven alle voldoening : de grijper
an Léger., de kleine-mpdderschop van 'i'hou-
:i, de bijeenraper van Petersen, de bms
.iichanan, die loodrecht in het slijk dringt
p. eene worst van 25 mm. doorsnede en van
Ö cm. lengte ".medebrengt. We moeten ook
log aanhalen den diepiopd-inzameiaar van
'rofessor Gijson waarvan een 'zw^aar en een
icht model bestaat. Dit laatste is zeer een-
JDiidig en wel geschikt om door^ onze zee-
isschers'behahdeld te worden.

IL—OORSPRONG DER BEZINKSELS
VAN DEN ZEEBODEM

v„.„ 'aar vandaan komt die eenvoudige stof welke
e luislFn bodem der Oceanen zoo regelmatig üe-

'w:kt? :-:,"-Y'- '
De afknaging door het water aan de kust
ef. de bijzonderste oorsprong van. Maar
is een anuere oorsprong bijna even belang-

jk. Het is de onophoudende toevoer van al-
:rlei materialen uit het vasteland naar de
:e, door de tusschenkomst van den regen.
e waterdampen die uit de wolken valien
ader den vorm van regen, hagel of sneeuw,
roeien over het land, wassclien, en lossen
e bestanddeelen van het land op, die onder
en 'vorm van klei of zand meegevoerd, de
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:e spoeien, langs rivieren en stroomen. De
aarste deeltjes zullen dicht bij de kusten
den bodem blijven liggen, terwijl de fijn-

:e zich nog ver zullen laten meevoeren
loraieer op den zeebodem terecht te ko-
:en. De bronnen die door de kustklippen in
:e neerzijpelen hollen deze klippen uit en
:reiden alzoo hunne instorting. De ijsvelden
in de hooge bergen, die onmerkbaar glij-
•n naar omlaag., ontrukken bij het daien
:er kleine deeltjes of dikke klompen aarde,
igeen langs de stroomen in de zee zal
snspoeleni. In de poolstreken waar de ijs-
:lden rechtstreeks in «zee storten, onder den
)rm van ijsbergen, zuilen dei.e de rotsen
elke zij aan het land ontrukken verre .niee-
icren ju zee en z.e maar Iqslaten wanneer

onder zachtere klimaten aankomen en
iclten door de warmte. Het is dus ver van
n herkomst dat zij deel nemen aan de
•riping van den oceaanbodem.
De wind speelt ook een bijzondere rol ir'.

aanvulling van de zee door het vervoer
n het stof. Het zand van de Sahara in
naiwinden opgenomen en hoog opgejaagd
;It d&arna in zee. De zwaarste korrels "in

nabijheid der kusten, de fijnste veel ver-

Een-ander belangrijke bron. van stof zijn
: vulkanen die asch en puinsteen uitspuwen
dien de vulkanen die het.:vasteland prn-
omen de' eenige waren om deze "bezjnk-
;s te leveren, zou de iaag op den zeebo-
ni «naar dun zijn. Doch er zijn onderzee-
he vulkanen, waarschijnlijk zeer talrijk,
nt de deeltjes lava door het diepiood bo-
i gehaald zijn veelvuldig.
Noemen wij ook nog.het cosmischstof, ko-
ude van dé p'lanetenruimtèn en recht-

<ceks vallende op de groote uitgestrektheid
r wateren van de zee.
De organische overblijfsels zijn insgelijks
5 bijzondere bron van den onderz.eegrond
t zijn de kalk- en kiezelkorrels,. voortko-
nde uit schalen van dieren en planten. Bij
n dood ontbindt zich .de levende stof in

water, maar hun kleine geraamten vallen
den .bodem en door hun trage, eetiwen-

>ge'dpeenhooping, vormen,zij op den zee-
•.leni uitgestrekte vlakten van dieren- en 1

utenpverblijfsels, . .

RANGSCHIKKING VAN DE BODEMS
DER ZEE.; . . . ,

fer bestaan 2 rangschikkingen,de eene toe-
pend aan John Murray «•'. Penard, de an-

<: aan Tivulet. ;
de eerste houdt mei- ickenschap met

oorsprong der bezinksels waaruit de zce-
(lem samer.cesteld is. De Uvcede is aljeen
ifstofkundig.' In deze laatste is men er niet

bekommerd of het ku/olbevattend-en
kalkbevatfend slijk voortkomt van plan-

:, dieren of delfstoffen. Deze langschikkiiiif;
bdt slechts rekening met de verhouding
ischen korrels van verschillende grootte.

RANGSCHIKKING MURK'vY-RENARD

A. Aardbevattende bezinksefs.

'e besfanddeelen die deze grondsoort uit-
;en komen voort 'van de scheiding' der
en en.^ndeie afbrokkelii'g-jfi van het vas-
and, alsook van den onophoadelijken toe-

vap allerlei materialen door de tusschen-
iist < 'der bfióomérf. -• Deze afgescheiden

ireng

n
aiffl

kustdeeltjes en aangespoelde gronden maken
rondom de eilanden en de vastelanden een
onafgebroken band int. Deze band kan vol-
gens de plaatsen van 100 tot 500 Km. breed
zijn. Zijne gemiddelde breedte is 250 Km.
en kan gaan van Oen zeespiegel tot op 5000
m. diepte. Wanneer men dei: oorsprong van
dit soort bezinksel inziet, is het gemakkelijk
te begrijpen dat al de binnenzeeën z.onder
uitzondering aulk een aardbevattenden bo-
dem hebben. (Middeilandsche zee, Noordzee,
Baltische zee, Chineesche zee,japaansche zee
enz...).
„In al deze bezinksels ontmoet men brokjes
van delfstoffen waarvan de doorsnede een
halve millimeter niet overtreft en waarin het
kwarts vereenigd met veldspa^th en met mi-
ca het meest voorkomt.
. Op de kust en in de binnenzeeën onder-

scheiden John Murray en Renard : het blauw-
achtig slijk ; het groen zaïu! en slijk ; het
roodachtig slijk en het vulkanisch siijk en
zand.

Blauwachtig slijk.— Ket is het meest ver-
spreid. De kleiir komt voort van de werking
pp de ijzersoorten door het organisch stof
in ontbinding. Door verdrocging wordt het
blauwachtig slijk grijs. De "kaïkbevattende
brokken_ komen voort van 'de foraminiferen
en de weekdieren ; ,men viiiüt er ook soms
geraamten van raderdiertje-i iradiolaires).

üroenachtig süjk eu zand.— Dez.e socrt
is het meest vooikomend in do nabijheid der
kusten tusschen 500 en 1.300™. diepte, voor-
namelijk in den Grooten of Stillen Oceaan.
Men herkent ucze grondsoott aan de tegen-
woordigheid van het „ grüc;:zand, dat de
schalen van .-Ie toraminitereü vult.

Roodachtig sJijk.— Deze rooae bodernzink-
séls vindt men langsheen ?le kusten van Bra-
zilië en ze worden daar toegevoerd door de
Amazone en ,'e andere Zu>-.l Ainerikaansche
stroomen, die zich. in den oceaan ontiasten.

Koraalslijk.— Dit slijk behoort toe aan de
streken die -Ie poliepeiianden omringen.,Hot
zijn de overblijfselen van hel koraal, die er
het -meest in vertegenwoordigd zijn. Rondom
de Bernuidische. eilanden, is de bodem a!z.oo
samengesteld. ,

Vulkanisch slijk en zand.— Het bestaat
uit puinsteenen en nictaaischuim en wordt
aangetroffen rond de vulkanische eilanden.

B.— Bezinksels van de wijde zee.

De kust of aardbevattende bezinksels die
wij beknopt beschreven strekken zich slechts
gemiddeld uit tot op 200 en 300 kilometer
van de kusten. Welnu, in den Grooten of
Stilien Oceaan in 't bijzonder, kan men uit-
gestrekte overtochten doen zonder een en-
kel eiland noch vasteland te ontmoeten. In
deze wijde zee zijn .er dus noch vastelanden
noch rotsen die door de werking van het wa-
ter, door de golven en door de getijen kun-
nen gescheiden worden of afgebrokkeld, zoo-
dat ze in het water storten.

Hoe vormt zich hier het grondsop van de-
z.e uitgestrekte vlakten ?

Het is de ontdekkingstocht van de Chal-
leiiger, die het licht wierp op deze vragen
In de wijde zee bestaan de bezinksels var
den zeebodem ui t : het globigerinaslijk (vas-c
a globerines) ; het pteropodenslijk (vase a
pteropodéfe) ; het raderdiertjesslijk (vase
radiplaires) ; en het diatomcënsiijk (vase è
diatomces)."

Deze organismen, waarvan de bovenge-
melde siijken de overblijfsels vereenigen, Ie
veren na hun dood de stof van deze bezir.k-
seis : hun overblijfsels zinken langzaam op
den bodem, dien zij alzoo bekleeden met la-
gen van eigen aard.

KALKBEVATTEND SLIJK

Het gioberiginaslijk is de uitslag van cle
opeenhooping op den bodem van de zee, van
de schalen der formaniferen. Het is hit ge-
slacht Giobigerina dat er het meest in ver-
tegenwoordigd is. Dez.e soort blijk bevindt
zich op alle diepten tusschen 500 tot 3500
meter. Het ontbreekt in al-de gesloten zee-
de schalen der formaniferen. Het is het ge-
derzeeën, waar men het niet nieer ontmoet
boven den 50 breedtegraad.

Het Pteropodenslijk insgelijks kalkachtig, is
samengesteld door de overblijfsels van de
pt'eropoden en van de heteropoden. Het be-
vat meer kalk dan het voorgaande, gomid
deid 80 % ; maar het is minder verspreid
dan het globigerinaslijk.

KIEZELBEVATTEND SLIJK

Het slijk voortkomend van de raderdiertjcs
s gekenmerkt door de tegenwoordigheid van

deze organismen, bekleed met een kiezelbe
vattende huid. Zij leven op verschillende
diepten'; maar wanneer zij sterven, verlie-
zen zij hun evenwicht en hunne overblijfsels

allen op den bodem. Sommige streken van
den zeebodem zijn er gansch mede bedekt.
Men vindt ze bijna niet voor de 2000 meter
diepte en z.e zijn altijd vergezeld van slijk
en ontbonden organismen.

Het diatomeënslijk, gevormd door de over-
blijfselen van microscopisch zeegras, wisselt
soms af met het voorgaande. De lichaamp-
jes der diatomeëi: zijn gemengeld met de
overblijfsels van raderdiertjes, scherven van
mica, van kwarts en slijkdeeltjes.

ROOD SLIJK VAN DE GROOT E DIEPTEN

De microscopische organismen, zooals de
foraminiferen en de diatomeën, bestaan niet
overal. Er zijn, op den bodem der Oceanen
onmetelijke ruimten, waar noch de mechani-
sche aanspoeling noch de organische wer-
king zich zuilen kunnen uitoefenen. Alsdai
is'de bodem van de Oceanen bekleed met
eene soort rood ol grijs leem, gemengeld
met knobbeltjes van ijzerzuurstof-verbinding
en niet mangaan, pe laag var. deze groptc
diepten is uiterst dun. Dit is bewezen doo.'
den overvloed waarmede men er de over-
blijfsels van dieren vindt, zeer zeldzaam op
de andere bodems. Een enkel sleep met ten
dregnet gedaan door de Challengcr bracht
meer dan honderd versteende tanden van
haaien boven en dertig tromniclholtcii va.i
walvischachtigcn. De haaicntanden en deze
holtenbeenderen zijn zeer zeldzaam in hel
organisch slijk en onbekend in de kustbe-
zinkscls.

Men moet er uit bestuiten, dat het slijk
van foraminiferen veel sneller, op den zee-
bodem, valt dan het rood leem en dat het
maar na eeuwen is, dat de tanden van de
groofe zeedieren, die er op vallen, bcdekl
worden niet «en laag van I tot 2 millimeter.
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Het rood leent is het meest verspreid. Het
bedekt 130 niillioen vierkante km. met eer.
gemiddelde diepte van 4.500 meter. Het is
gemengd imet deeltjes van vulkanischen oor-
sprong en met kiezelbevattende organismen :
lichaampjes van diatomeën, enz...

IV.— SNELHEID VAN DE VORMING DER
ONDERZEESCHE BEZINKSELS

Met welke snelheid doen zjcli de verschil-
lende bezinkingen voor?

De afspoeling van het vasteland, bij mid-
del van stroomen die zich in de zee ontlasten,
voert j'aarlijks ongeveer 10 vierkante km
vaste lichamen toe in den Oceaan. Wanneer
men daar de werking van de zceuitknagmg
bijvoegt, dan bekomt men een jaarlijkse!!
totaal van 12 vierkante ksn. vaste lichamen
in de Oceanen gestort.

Maar deze 12 kubieke kilonieters verdek-
ten zich niet op het geheel van den bodem
der zeeën. De persoonlijke studies van John
Murray, hebben'hem het volgende doen be-
sluiten : dat de afgesleten bezinksels slechts
het vijfde der totale oppervlakte van den
zeebodem bedekken, 't zij in ronde cijfers
73 vierkante kilometers,

j Indien deze -bezipksels zich gelijkvormig
'op deze oppervlakte verspreiden, de 12 ku~
•Ibieke kilometers, zouden eene jaariijksche
j dikte van ongeveer een vijfde van een milli-
! meter moeten vormen ; maar ds aanspoeling
'is ver van gelijkvormig, zij is grooter in de

nabijheid der kusten, waar men ze «nag
schatten op een- halven millimeter per jaar,
't zij, volgens de berekeningen van M. d-:
Lapparent, van 500. meters per milliocn jaar.

Zoodoende, zou het verschijnsel van de
afspoeling voldoende zijn. om na eenige mil-
lioenen jaren tegen den oever van de vaste-
landen eene laag van verschillende kilome-
ters dikte aan te spoelen.

Maar ten opzicht-.- van den toevoer der be-
zinksels, zijn al de zeeën niet onderworpen
aan dezelfde voorwaarden :

De Atlantische Oceaan ontvangt tweemaai
zooveel bezinksels als de Giuote of Stille
Oceaan, niettegenstaande de oppervlakte van
den Atlantischen Oceaan veel minder is.

Zuiks is gemakkelijk te begrijpen, als men
weet dat de bezinksels het 'meest toegevoerd
worden door de stroomen. Welnu, in den
Grooten of Stillen Oceaan ontlasten zich geen
groote stroomen e;i de toevoer bedraagt
slechts 21.000 kub-eke kilometers regenwa-
ter, terwijl in den Atlantischen Oceaan de
jaariijksche toevoer van regen geschat wordt
op 67.000 kubieke kilometers. De helft van
de regens der vasteianden spoelt dus in den
Atlantischen Oceaan.

V. — BELANG VAN DE STUDIE VAN DC
BODEMBEZJNKSELS DEK ZEE.

Bij dichten nevel, kan in sommige streken
de kennis van het grondsop vergeleken met
de diepte, voor den zeevaarder, van aller-
grootste nut zijn voor het bepalen der nauw-
keurige ligging va:i het schip.

Niet minder belangrijk is deze kennis vjor
onze visschers. ledeicen weet cJat de ver-
blijfplaats van de visschen in i:a»we betrek-
king staat niet de grondsoorr, daar deze die-
ren er om z.ekere beweegreden;; hcengaa.i;
b.v. om een schuilplaats te vi'iden, om er
hun voedsel te zoeken, of ook nog om er te
paaien. De zandachtige slijkplatcn van de
Noordzee zijn gegroefd in nauwe en diepe
kanalen, waarvan de koudere vwitutcn be-
woond zijn door den haring en den kabel-
jauw. Gedurende den Wi:i':p.r verbergt rfe
makreel en ook de paling zich in het slijk.
Ieder soort met onveranderlijk verblijf in -ie
kustwateren verkies! een bijzondere.! : udem
om er hare eiere;-. tu leggen, Je eene r.p het
slijk zooals de meeste platvisscl'.c-n, amiere.
op de steencn'of in de bochie.i van de rot-
sen., velen op het xcnd, eenige:: op schelp-
banken of ook nog in het midden der gra.s-
banken. Het is hetzelfde voor .fe trekvis-
schen : de thonijn ioekt de rotsachtige kus-
ten en diepten van 30 tot 40 m., de kabel-
jauw in de rotsen ; maar ir. stil wa'ar be-
vrijd tegen alle stroom en woeling. De sar-
dijn verkiest de Icïeien of zamlpiatcn met
z.achte helling. Niet ai!den de visschen maar
ook de schaal- en weekdieren weten de
grondsoort te verkiezen, die het best ge-
schikt is voor hunne- voeding, voortplanting,
enz...

Men heeft ook getracht de verschillende
aardkundige bodems te rangschikken, ondei
het oogpunt van den overvloed van de vis-
schen. De minst voordeelige zijn de stranden
van graniet, daarna volgen de nieuwe gron-
den en deze van het derde tijdvak, de krijt-
achtige gronden, de juragronden en eindelijk
de zandsteen en cle schilferachtige vlakten,
de beste van allen.

CH. GILIS.

Ontstaan en ontwikkeling van het schip
in 't algemeen en van het Visseherijschip

in 't bijzonder
Door I.-S. FIGEE», Scheepsbouwmeester te Vlaardingen.

(VERVOLG)

Zooals van uit de landstreken aan de
Middellandsche Zee de wereld is bevolkt, z.oo
ook is van daaruit de scheepsbouw ver-
spreid geraakt. Ook het centrum van den
scheepsbouw heeft zich van uit de oude we-
reld naar verschillende richtingen verplaatst
en deze centra zijn omstreeks 1500 a 1600
via Vlaanderen en Friesland in Holland sa-
men gevloeid.

Het onderricht van de naburen die daar-
door het scheepsbouwbedrijf dat in onze ge-
westen langen tijd had gekwijnd, weer nieuv--
leven hadden ingeblazen, de ijver waarmee
men zich_. vooral in het Noorderlijke Neder-
land op den scheepsbouw toelegde, de groo-
te vaardigheid en goede naam die zij daarin
verkregen hadden waren, mede in verband
met den bloeienden wereldhandel dier dagen
corz.aak dat Holland op liet gebied van den
scheepsbouw weldra een wereldreputatie
verwierf en van de l Ge op de 17e eeuw de
algemeene scheepstimmerwerf van Europa
heette.

Bij al de hierboven genoemde, zeer zeker
belangrijke factoren, miste destijds de Hol-
belangrijke factoren, misten destijds de Hol-
kennis der theoretische grondslagen, waar-
door men nog angstvallig vasthield aan het
bestaande plompe model. Nicolaas Witse zegt
dan ook in zijn «Hedendaagsche Scheeps-
bouw en Bestier, anno 1671» dat de bloei
van onze zeevaart en scheepsbouw niet het
gevolg was van ons scheepsfatsoen.

Aan de Franschen komt de eer toe de
scheepsbouw het eerst op wetenschappelijke
grondslagen te hebben ontwikkeld, waarin de
Engelschen hen weldra zijn gevolgd. Van-
daar dat Tzaar Peter op den roep welke van
Holland uitging, wel daarheen is gekomen
om zich in den scheepsbouw te bekwamen
maar als' wetenschappelijk man zich niet be-
vredigd gevoelde en daarom, alvorens naar
Rusland terug te keeren, eerst nog eenige
Engelsche werven bezocht, teneinde aldaar
ieteesnvdeam
iets meer van de theorie te weten te komen

Nu, in onze streken tot den oorsprong van
het schip teruggaande, dan weten we uit de
historie, dat toen de Romeinen hier kwamen
c.a, 50 jaar vóór Christus zij in deze ge-
westen ook reeds vaartuigen vonden; wat
voor zulk een waterrijk land. nu juist niet
te verwonderen was, terwijl onze voorzaten,
de Batavieren, enz... onze landstreken op
vaartuigen, namelijk vlotten hebben bereikt.

Die eerste vaartuigen bestonden dan ook
uit vlotten, maar ook bezigde men uitgeholde
boomstammen en bootjes waarvan de romp
was samengesteld uit wilgen takken, dus
een soort mandenwerk, met dierenhuid over-
trokken. Alerkwaardigc, in Vlaanderen op-
gegraven overblijfselen van uitgeholde
boomstammen uit het voor-Romeinsche tijd-
perk, zijn nog te bezichtigen in hef « Atusce
lies Antiquïtés oriéntales grecques et romai-
nes» te Brussel. Door verschillende ge-
schiedschrijvers wordt op dit laatste soort al
bijzonder de aandacht gevestigd.

De Romeinen, zelf reeds ver gevorderd in
het bouwen van schepen, hebben dit hier
helpen verbeteren en cok het hunne er toe
bijgedragen, zoodat men de zeekust is gaan
bewonen. De Romeinen beoogden daarmee
het .verkrijgen van zeewaardige vaartuiger
en een geschikte afvaart- en landingsgele-
genheid voor hun expeditie op Britannjë

Alzoo kwamen onze voorzaten er toe, na
het primitieve, een meer samengesteld vaar
tuig in elkander te zetten, echter nog plat-
booms en met overnaadsche huidplanken.

Die platten bodem en dat z. g. pverboor-
cig werk, werd oorspronkelijk bij alle sche-
pen toegepast. Men begon met de huid op te
trekken en moest dus de verschillende dea-
len daarvan onderling waterdicht aan elkan-
der verbinden, terwijl het niet direct, maar
wel allengs tot hen doordrong die huid of
romp aan den binnenkant met ribben te ver-
sterken.

Eén dier eerste producten :s voor enkele
jaren opgegraven te Utrecht, Holland en te
bezichtigen in het «Gem. Centr. Museums
aldaar.

(wordt voortgezet .

Scheepsbouwwerf

I. S. FIGEE
Scheepsbouwmeester

VLAARDINGEN

(Holland)

Gevestigd Anno 1600

Telegram-Adres FIGEE
Telefoon No?02

Ontwerpt, vervaardigt,

repareert & verbouwt

V A A R T U I G E N

VOOR ELK BEDRIJF

Specialiteitin Schepen

voor de Visscherij ei

de Tropen

Het nieuw wetsontwerp F Vrij e Triblllin
op de visscherij

Inpakkistenfabriek
ü. & O. VANKEIRSBILCK Co

— WACKEN

levert per caniion franco ma-
gazijn kisten voor eenieders
verbruik aan de beste voor-
waarden

LIJDERS AAN SPATADERS
(Variccs)

gaat ter trouw voor Uwc kousen naar
het HUIS

in Ierland

De drie-mijlengrens blijft neg de grond-
slag der aanstaande wet. De straffen voor
inbreuk op de grens worden verhoogd tot
50 £ voor de eerste overtreding en 100 £
voor de volgende met verbeurdverklaring
van het tuig. Het ontwerp verleent tevens
rechtsmacht om opeischingen aan de trawlers
te doen en bye-Iaws of verordeningen te
maken tot verbod van treilnetten. zegennet-
ten en ander tuig. Elk gemotoriseerd vaar-
tuig is strafbaar in geval eener eerste over-
treding met 200 £ eerste boete en met 500 £
in geval van verdere overtreding, met ver-
beurdverklaring van het tuig en in geval ee-
ner derde overtreding kan het schip z.eif in
beslag genomen worden.

Terzelfder tijd worden 'strikte maatregelen
voorzien om de toepassing der nieuwe voor-
schriften te bekrachten.

Deze wet werd reeds door de lersche Ka-
mer besproken en zal waarschijnlijk eerst-
daags van toepassing zijn.

VISSCHERS, WERKLIEDEN — VOOR UW

Oliegoed, sterke Jum-
pers, Werkkleederen,
Vrieze kostumen, enz.

EEN ENKEL ADRES: •

In de Schaar

O , M A D E L E I N - B U Y S
öebreveteerde Breukmeester

Wittenonnenstraat, 27 — OOSTENDE
N. B. ~ Zeer groote keus in dez«

artikelen, ook naar maat. .
bij GASTON DELANGHE-DE GRYSE
16» St. Franclscusstraat (bh de Vlschmarht)

Société Anonyme Internationale de
TELEGRAPHIE SANS FIL

BRUSSEL : 13, BREDERODESTRAAT Tel. 1 17330 — I I 733 1
ANTWERPEN : 5-7, LOMBARDSTRAAT Tel. 26659 — 2961 5
OOSTENDE ; 7, VINDICT1VELAAN Tel. 188

VISSCHERS, REEDERS !
Bedenkt dat de ULTRA-SONORE DlEl>TEMETER' de reis naar en'
het vinden van de yischgrondfen bespoedigt, de netten beveiligt,
de tegenwoordigheid van vïsch aaiïgce i en dus ONMISBAAR IS
voor hét verkrijgen van een yoordeeflge opbrengst.
AHe inlichtingen (e bekomen bif bovenstaande adressen,

HET STRANDEN VAN DE H.31

Mijnheer de Bestuurder,
Gelieve dit briefje als tcrecli?\vij/,ing van

het artikel: «Het stranden van de H.M »
verschenen in uw g-'cerd hl.i:l van 2i IJL--
cember l.l. in te iassciien

In «Het VisscherijL-;:id >• van I.-: Decem-
ber heb ik het o.i^^va. van n-.'t ;tran ld -"ar
de H.31, heel o'-:.-jvi '.-.'^ \\>:vv cv-' gelezen
Ik wil enkel nog een klein woordje er aan toe-
voegen, aangaai.ue de zjrg welke .-clnppfr-
stuunnan Desmedt en zijn "manschappen ge-
r.oten hebben.

De eerste zorgen diV ac visschers ontvin-
gen, was vanwege de Hecren Top e;i
douanen van dienst te Bray-Dunes. .-Jaar
werden ze onmiddellijk van andere kleedden,
warm drinken en eten voorzien. In den na-
middag kwamen Mr en Mevr. Huysseune van
Zeebrugge, Zeekommissaris Barbé, alsook
hun moeder afgereisd per auto om hulp en
verzorging te bieden. Bij hun aankomst wer-
den die visschers opnieuw voorzien van al-
lerlei kleederen, pantoffels, warm eten dl
drinken. De ptiike verzorging vanwege bo-
venvermelde personen kende geen palen. —
Vooral Heer en Vrouw Huysseune. meiTscli-
lievend zooals altijd stonden hen overal bij.
Het is aan hen dat de manschappen de mees-
te genegenheid moeten toedragen. Alleen de
Hceren Top en Cordier, douaniers, Heer en
Vrouw Huysseune van Zeebrugge alsook ck
Heeren Zcekonimissarissen Barbé en Carlier
verdienen den besten dank voor hun weigc-
meenden hulp.

Het is mij heel eigenaardig opgevallen, dac
de hiilpbicdingen van andere personen vci
meld stonden in «Het Visscherijblad» van
verleden week. Waarom ?

Men moet toch niet trachten altijd den
besten wijn in eigen schaal te schenken. Ik,
als lezer van het blad, heb daar geen belang
bij het artikel terecht te wijzen, maar de
waarheid mag en moet toch wel gezegd wor
den. -Men geve aan Cesar, wat Cesai toe-
komt l Ik hoop wel dat, degene die het
schoentje past, het zal aantrekken, en daar-
bij in al zijn wijsheid, miag hij het gedichtje,
dat hier voigt ook van buiten lecren :
Met fiercn tred kloek als een haan,
Trok ons baaskc 'over de baan,
Naar het wrak van de Heysfsche kerels.
Dat de zee ons had gegeven.

In zijn feHcn haast,
Werd hij gekraakt l
Door simpele liên
Die hem lieten zien,
Dat onze stoere visschers,
Zijne hulp kunnen missen.

Want hij kwam daar toch te Iaat,
En zijn liefdadigheid had niet gebaat I

CISSEN.

De O.91 in Fransche
Territoriale Wateren

VEROORDEELD TOT EEN ZWAUE BOETE

Onze Visschers als een soort zeeschuimers
behandeld.

De biaden vermeldden verleden week, dat
de 0,91 schipper Desmedt (zoon) door een "
Fransche kustwachter of «Koolbak» • zooals
ze het ten onzent noemen, werd betrapt op
de sprotvangst.

Na de terugkomst van Schipper Desmedt,
Vrijdag 11. begaven wij ons bij hem om iets
meer te vernemen over de allesbehalve vrien-
delijke houding van het Fransen gerecht en
het Syndikaat van Kales.

Vader Desmedt vertelt ons dat zijn zooi:
Zondag morgen 17 December van Kales uit-
gevaren was ter sprotvangst. Een dikke milist
belette hen gedurende meer dan twee uur
en half te .visschen, zoodat ze gedurende al
dien tijd moesten bijliggen. '

Zoodra de mist echter wat opgeklaard
was, smeten zij hun net uit. In een oogwenk
hadden ze een sleep van 500 kg. sprot bin-
nen en zich gereed makende voor een twee-
de trek, kwam almeteens de «Kooibak» op
hen af. Zij gooiden gansch het boeltje mtt
hulpboei over boord en weg waren z.e, even-
als een tiental anderen, die tusschen he'ii ea
kust vischten.

Daar er nog aan 't visschen waren, die
i:sct gepakt werden, vaarden ze terug, maar
ze werden opgeleid naar Kales.

Ue «Koolbak» had verschillende 'vischtui-
gen opgevischt en na aankomst moest de
schipper het zijne er uit zoeken.

Het was er echter niet bij.
Tegen den schipper werd onmiddellijk, een

proces-verbaal opgemaakt als plankenvis-
scher (korrevisscher) alhoewel hij nog nooit
met planknetten gevaren had en er nu ook
geen aan boord had.

,De schipper riep de hulp in van den Bel-
gischen Konsul, die hem aanraadde bij de
Fransche Marine voetstappen aan te wenden
om te bekomen dat, tegen het storten van
een borgsom, het schipje voorloopig zou los-
gelaten worden.

— «Niets zal helpen, al: moesten wij U
nog verschillende weken vasthouden», was
het brutaal antwoord. Na veel geldverspilling-
en heen en weer gelooj) van Kales naar Bou-
logne, kon hij bekomen, dank zij de tris;-
schenkomst van advokaat Dossaer te bou-
logne, dat de zaak den Woensdag namiddai*
zon gepleit worden te Boulogne. Vooraf had
zijn advokaat hem de raad gegeven 'niets
te zeggen, daar een aanvullend onderzoek y
hem en zijn schipje zouden verplichten nog
tot na Nieuwjaar te blijven. -v'̂

— Dit was voor ons natuurlijk zeer or&an-
genaam», zegt ons schipper Desmedt. ' .

4Wat wij daar moesten hooren-is ee'.ï
schande».

ONMENSCHELIJK OPTREDEN DER
.SYNDIKALE KAMER TE KALES.

Na het zeeverslag van den officier van het
Fransche wachtschip, werd het woord ver-
leend aan den vertegenwoordiger der Syn-
dikale Kamer van Kales. •

Deze persoon bracht in dat er den vorigen
dag veei sprot dor de Belgen binnengebracht.,
aldaar verkocht werd.

Hij beweerde, dat elk zoo'n vaartuig 10
duizend kg. sprot kon binnenbrengen en m
de veronderstelling dat dertig Belgische vaar-
tuigen er de sprot zouden verkoopen aan fr.
200 de 100 kilogrammen, dit groote schade
aan de eigen visschers zou berokkenen.

'Volgens hem lijdt de Fransche vloot, daiu
groote schade door.

De Be:gische visschers beschouwt hij als
een soort zeeschuimers en sprot wordt vii-
gens hem, niet buiten de territoriale wateren
gevangen.

(Voorwaar,, hij kent er veel van).
Hij eischte dan ook namens de Syndikalc

Kamer, een zware straf.
De schipper werd rond 18 uur 's avonds

veroordeeld tot het betalen van een boeit,
van (in Fransche franks) 500 fr. vermenig-
vuldigd door 7 plus 1280 fr. aan 't Syndikaat
van Kaies.

70 f r. aan de Stad Kaies en 127 fr. voor ha-
vengeld, zoodat daar ongeveer 5000 Fran-
nche franken hoefde betaald te' worden.

Na in Boulogne alles vereffend te hebben,
kwam hij vlug terug.naar Kaies, waar hij
na lang wachten en dank zij de tusschen-
komst van een ander, eindelijk de tociating
verkreeg het af te stappen niet zijn vaartuig,
echter nog talrijke moeilijkheden in den weg
gelegd te zijn door het onhandelbaar optre-
den van sommige ambtenaars aldaar.

HET BELGISCH GERECHT

EDELAIOEDIGER

Terwijl onze visschers in Frankrijk voor
het gerecht tegenwoordig op onmcnscliclijkc
wijze behandeld worden, spreekt het Bel-
gisch gerecht dat zich door niemand iaat
voorlichten én elkeen menschelijk bchai.dcir,
Fransche visschers in Belgische ternU;ri;'.Ie
wateren betrapt, vrij. Dit opleiden kost aan
schipper Desmedt, meer dan SOüO fr., tcrwiji
de Franschen hiei geen cent betalen.

EEN AiATIGER OPTREDliN DER
FRANSCHE OVERHEID NOODZAKELIJK

Wij verlaten schipper Desnicdt, die erg
verbitterd is over de onimciiadielijke wijze
waarop de Belgische visschers in Frankrijk
behandeld worden.

Reeds herhaalde malen gingen er klachten
uit.

Wij achten liet nogmaals noo.iig daarop
de aandacht te vestigen van het bevoegd
beheer, en J'open, dat iit nojtJijjrt v .ctstap-
pen ziifïen aangewend worden om vcrhu!t-
ring te brengen in een omns-is :iu-ii;Kv:i tcc-
stand.

't Is echter van onze rrji.-.a^'iö vr.'cndeu
dat we het moeten Iiel'u-.i1 l

MAKOLSTER n. v,
Opgericht 1866 IJMUIDEN
Telef. 346 en 740 — Tel. adr. : Kolster

KABELJAUW, TONGEN, HARïNÖ,et12,
OARNALEN * — ALIEKRUIKEN

Wênscht U

Primo Zeeuwsche Oesters
te ontvangen, wendt U tot het

Huis M. Nolet
Telefoon Nr 37 Telegram adres: Nolet Ever|e

,,;:Y)ERSÈKE .(Holland)^
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.. • OOSTENDE

! GEBOORTEN
17 December.— Yolande Parroin v.

Julien en Ivy Pancken, Kerkstr. 22 ;
Camilla Devolder v. Max en Pharailde
Vanmaele. Slachthuisstr. 7;

19 Dec.— Noella Legein v. Roma-
rus en Elza Tanghe, Timmermansstr.
22 : Marcel Declerck v. Leo en Ivonne
Verfaillie, Stefanieplaats, 25;

20 Dec.— André Va'nhooren v. Hen-

door A. MAES

Toen ik acht jaa
oud was, ging ik mee naar den boer om
de koeien te wachten en zoodoende
mijn onderhoud te helpen verdienen.—
Vader kon alleen de kosten van het
huishouden niet opbrengen. Hij had
nicht weggestuurd en nu bleef het hen-

n en Helena De Coster, Ed. Cavellstr jari9 dochterije onzer buurvrouw op de
26 : Victor ]acoos v. Pierre en Joanna !kleine Johanna passen, terwijl af en toe.
Smets, Stuiversstr. 24 ; • buurvrouw zeif eens kijken kwam. Wij

21 Dec.— Jean Tulpin v. Petrus eu
Octavie Vanmaele, Oesterbankstr. 22 :
Jacqueline Bocklandt v. Emiel en Ra-
chel Steen, Leffinghestr. 66 :

22 Dec.— Franc.ois Vette v. Jóannes
en Maria Daenekindt, Esplanadestr. 5;
Leontine Dccorte v. Albert en Lydia
Brissinck, Oost. Haardstr. 11;

23 Dec.— Xavier De Gheldere van
Charles en Suzanne De f r :nne, Kard
Janssenslaan, 21 ; Fernand Hallin van
Q;miel en Alma Vandenberghe, Tho-
mas Vanloostraat, 67.

STERFGEVALLEN
19 Dece.— Sophie Verdievel, 85 j.

ved. Karel Clement,, Nieuwp. stcenw.
6'! ; Arnelia Delaruwière, 65 j. echtg. v.
Karel Osterwind, Thouorut stw. 318 ,
luigenia Techel, 86 j. ongeh. woont te
Sleene ;

20 Dec, Karel Vandenbrouck, 75 j.
wed. Stefanie Niclaeys, echtg. Emilic
Hubrouck, Ed. Cavellstr. 78 ; Fernand
fVjuylle, 7 m. Avisostraat, 32 ; Espe-
rantie Desmedt, 97 j. ongeh. Ad. Buyl-
straat, 53 ; Leo Brei, 57 j. echtg. Juli,»
Taillieu, Kapellestr. 43 ; August Ver-
beke, 85 j. 85 j. wed. Melanie'Ver-
meersch, Stuivesstr. 213 ;

21 Dec.— Armand Operto, 4 maand,
Yperstraat, 49 ;

22 Dec.— Desideer Fynaut, 62 jaar
echtg. Mathikle Beuselincb, woont te
Breedene ;

2v Dec.— Maria Faes, 26 j. ongeh.
Planteristr. 4 ; Marie Hamers, 74 jaar.
wed. Henri Reynaerts, Ed.'de Cuyper-
Sfraat, 10 ; Cyriel Devos, 63 j. echtg.
Alida Demeuninck, Stuiverstr. 51; Ma-
ria Himpens, 60 j. wed. Marcel 'Van
Tyghem, echtg. Gustaaf Matten ; 33,
Vereeniginstraat;

25 Dec,— Anna Vermeire, 52 j. echt,
Victor Major, Cadzandstr. 2 ; Victor
Lïbleu, 65 j. echtg. Eugenia Vandoo.-
ren, woont te Alveringhem. -

HUWELIJKEN
23 December.— Willy Kooy, be-

diende en Augusta Verbiest, naaister ,
. Achille Neuts, bediende en Marcellina
Neuts ; Georges Caroen, politieagent
en Louise Bernaert; Antoine Helhnckx
kleermaker en Sidonie Sweetlove, kleer
rraakster ; René Maxant Beatibceuf.rne-
canicien en Elisabeth Guilher ;

22 Dec.— Raymond Degroote, be-
diende en Timmerman Heiena ;

26 Dec.— Bonnet Maurice, bedien-
de en Schoonejans Maria, onderwijze-
rls.

HUWELIIKSAFKONDIGINGEN
24 December.— Haegheman Leo,

n.'etser, Hanengang, 11 en Debussche-
re Elisabeth, Nieuwp. stw. 355; De-
kcersgieter Oscar, matroos, Timmer-
rranstr. 71 en Deckmyn Hilda, Lange-
srraat, 106 ; Vanden Weghe Harold.

hielden een varkentje dat werd gemest
en gekweekt met den afval der boerde-
rij. Vader kocht het toen het eenige
weken oud was en toen het groot en vet
genoeg was, werd hei verkocht. Zoo
hadden we geld om een nieuw te koo-
pen en konden we nog eenige centen
overhouden om in de dringendste nood-
wendigheden te voorzien. Dat kwee-
ken van biggencjes was eigenlijk nog
niet voldoende om rond te komen. Toen
besloot vader ook 's nachts iets te ver-
dienen. Om de veertien dagen kreeg de
nachtwaker dar brouwerij 's Zondags
vrijaf; dan ging vader er heen en
mocht den afwezigen waker vervan-
gen. Dat was lastig voor hem om een
heelen nacht op te blijven en dan 's
anderendaags weerom aan den zwaren
arbeid op de hoeve te gaan ; maar het
bracht wat centen op f-n vader was er
dankbaar voor. Hij kon dan terzelfder-
tijd wat half verbrande kooltjes uit den
aschhoop bijéenrapen en dat was weer-
al een paar dagen brandstof gespaard.
Alle veertien dagen kregen wij daii
ook een stukjt spek bij onze aardappe-
len... alle veertien dagen was het ker-
mis voor ons ! Dan was vader altijd in
een blijde stemming, vertelde hij ons
van moeder en liet ons haar gebeden-
boek' zien en het zilveren kruisje dat hij
als heilige relikwieën zorgvuldig in een
klein houten doosje bewaarde. Zeke-
ren dag had vader een buitenkansje.-^—
Hij mocht in de brouwerij den stoom-
ketel helpen schoonmaken. Den gaii-
schen Zondag, van na de vroegmis tot
laat in den avond moest hij in den ke-
tel vertoeven en schrappen en hameren
dat hooren en zien verging, 's Middags
werd ik naar de brouwerij gestuurd
met zijn eten , buurvrouw had wat meer
gedaan bij haren pot, het was alles één
koken en er kon van vaders dubbelen
Frank best eenige centen af om het haar
te vergoeden. Ik stond beteuterd met
liet potje in het stokershol rond ie
draaien toen eindelijk een man met
zwart gezicht en besmeurde handen mij
vroeg waarom ik gekomen was. ïk zei
hem dat ik vaders eten bracht. Toen
riep hij door het ketelgat, waaruit de
zwarte stinkende damp van een roo-
kende olielamp steeg, mijn vaders
naam ; daarop kwam deze armenwen-
telend en lichaamwringend te voor-
schijn, zweetend en vuil, met uitpuilen-
de oogen en als bijtensgereeden mond^
Ik schrikte hevig en liet van ontstelte-
nis de flesch vallen waarin de bazin uit
het brouwershuis twee pinten bier voor
vader had getapt. Ik kreeg een klap om
de ooien, werd heftig om mijn onvoor-
zichtigheid gelaakt en met een paar
scheldwoorden naar huis gestuurd. Ik
trok heen met een onnoemelijk Bevoel
van weemoed en landerigheid en deed
den gansenen dag niets dan schreien
en nadenken.

Reeds lang had in mijn kinderharr

Pêcheries Galaisieïines
IN- EN UITVOER VAN

Versche Visch* " " •
, Specialiteit van Haring en Makreel

Importation et Exportation de

Poisson frais
Spécialité Harengs, Maquereaux <

, Rue du Minck, GALAIS
Téléphone 696 j

Voor al Uwe ziektebenoodigdheden

zooals : Bedpannen, Spuiters, Nacht-

stoelen, Krukken, Luchtkussens, IJs-

Dni wekelijks EEN KLEINE COLLI zakken en cao«tcho"C voor ztekebed-
:an één. twee en drie kilo visth te ont-

, vraagt prijzen aan-het huis

FERN. VYNCKE
Vischmijn, l Oostende

Tel. 2086 — Na 19 uur 1849

dens, wendt U ter trouw tot het huis

ïïlaAuPara

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte en rieten A1ANDEN bij

-«o»-

Ch. Desmidt-Sleyter
St. Franciscusstraat. 22, OOSTENDE

Sneldienst v' Goederen
BELGIË, ENGELAND en omgekeerd

GROUPAGEDIENSTEN NAAR
ALLE LANDEN

o •

n i In LOB
32, H. SERRUYSLAAN — Tel. 473

OOSTENDE

Bestuurder : A. J. HAMERS

Firma Leveke Jan
V1SCHHANDEL IN- EN UITVOER

ZEELAAN DE PANNE

Telefoon 52

Honoré Willems
Telefoon 680

VISCHMIJN OOSTENDE

cnder-officier bij 't Belgisch leger. Lijn- ccn brandend verlangen om op zee te
draaiersstraat, l en Verstrepen Rosa gaan wortel geschoten. Ik had in de
wonende te Luik.

NIEUWPOORT

GEBOORTEN

stad zoovele jongens van mijn leeftijd
op cie visscharssioepen gezien, met
groote slobkousen en pijjakkers aan, en
kon soms, wanneer ik des Zondags in
de duinen aan 't ravotten was, uren-
lang naar zee zitten luren op de groots

Deny Christiane, dochter van Oscar ^-dlschepen die heel in de verte voor-
en Dejonghe Hortense. jbijdrcven, en langzamerhand was in mij

QTPr?Fr-,F\/Al i PM .een soort van drang ontstaan naar dien
O l £j|\r vJO V /\L.L*C.|N l i , i . t i « i

l onnietehjken einder en de ongekend.:
Dujardin Robert, 2 maanden, zoon v. kusten, die daar achter lagen. Nu mijn

Carniel en Stille Marie.

HUWELIJKEN

Goderis Camiel en Adam Palmyre.

jeugdig hartje zoo erg gegriefd was ge-
worden, vadt:rs zwart gezicht mij zat
aan te grijnzen, en ik met medelijden
dacht aan al zijn getob en geslaaf, ver

Louise.

Visschers!

Boyen August en Coulier Marie- anderde mijn verlangen in een onver-
biddelijke wil om de zee te bevaren.Van
dien dag af deed ik niets meer dat
deugde op de boercerij. In plaats van
de koeien uit het be-?testuk of rapenveld
te houden, verspilde ik mijn tijd met
schepen te snijden uit dikke boomtak-
ken, die ik dan voorzien van rieten
masten en papieren zeilen liet varen in

De beSte en SChOOnste!de Achten langs den meersch. Een*
l werd ik door den boer bn deze gelief-
j koosde bezigheid betrapt, terwijl inijno
, koeien zich aan her verboden loof te
,goed deden ; hij pakte mij beet en gaf

U T A POT TF? T OOT* m'i ccne zo° nf-^uc»{e ranseling dat het< l Zi. V< V«^ \-» JU.» JUrf V^ V^ » i i i i. - i l ... ,,•f ^- • bloed mij uit den neus spatte.
WiUenontienstraat, 29llis, OOSTENDE (Wordt voortgezet)

\\\\DIJ

Wij wenschen onze geachte klien*
teel een, voor hen in alle opzich-
ten, voorspoedig en gelukkig 1934,

*

CATS PAPIER n. v.
Rotterdam

SPECIALITEIT :

KABELJAUW
SCHELVISCH
ROG
HARING
FIJNE VISCH

Huis Blondeel H.
bijgenaamd 'T JOB

HANDEL IN VERSCHE VISCH

Haver.straaf, 5 NIEUWPOORT

Specialiteit van Droogvisch

VISSCHERS,
Wilt ge een goed glas bier
drinkt bij Fransje Verbanck

Specialiteit van het huis
F E R N A N D F E Y S

Wittenonnenstraat, 27 _ OOSTENDE
Telefoon 1740.

Apotheek-Drogerij

De Olifant
VISSCHERS ! 't Is wintertijd ! Ijs-

koude wind, regen en sneeuw staan U
te verwachten. Om alle koude en borst-
kwalen te vermijden en te genezen,
overtreft « BORSTSIROOP BAREL »
alle andere, daar ;samengesteld uit de
krachtigste geneesmiddelen, en geen
koude weerstaat aan ziin uitwerksel.

Da FLESGH : 6,50 FRANK.

PURFINA n. v.
BRUSSEL

Q

EERSTE SOORT MAZOUT (GASOlL)
voor alle slach SCHEEPSMOTOREN

OLIËN va-i EERSTE HOEDANIGHEID

Agenten en Uitleveraars:
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.
5. ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

JUWEELEN — HORLOGEN

ZILVERWERK

HuisRenéSIX
l l, KERKSTRAAT, QOSTENDE

VERMAKINGEN

KOPER & BRONSGIETERIJ der KUST

AUG. DE BAEDTS
Tel. 99, Slykens-Oostende, P. c. 63251

SPECIAL PHOSPHOORBRONS. lekw.
Bussen va'i 35 tot 150 mm. en staven
van 20 tot 105 mm. buiten diameter in

magazijn.
METAL ANTIFRICTION A. M. D. O.
Het beste metaal voor kussens, bielles,

lagers van scheepsmotoren.

KLEINE COLLIS VERSCHE VISCH

worden aan billijke prijzen wekelijks

rechtstreeks aan den verbruiker

gezonden door de bekende

Firma
Bottemane

VISCHA1IJN, 5 OOSTENDE

Eugène Rau & Zonen
71, Ooststraat, 71, Oostende - tel.

Haringrookerij Vischconserven

POISSON SALB, FUME SECHE
— ET CONOELE EN OROS —

Oroothandcl In GEZOUTEN
GEROOKTE, GEDROOGDE en

BEVROZEN VISCH

AUG. VAN DEN ABEELE
- Cogpore..82-55 -

SPÉCIALITÉS : Harcng salé et
fumé de toutes nrovenances. ~
Morue et Stockflsli — Sardines
funiées — Kippers «— Rolniops

Saunion fumó de cfiofc
Heilbot et Ttoon funrè.

Importation directe de Saumon
et Heilbot congelé de toute

première quallté.

SPECIALITEITEN :
Alle soorten Haring, droge en
pekel.— Zoute visch (aberdaan)

en Stockvlsch. - Gerookte
sprot • Kippers • Rolniops
Gerookte zalm en Heilbot.
Rectttstreeksche Invoer van
bevrozen Zabn en Heilbot
van eerste hoedanigheid.

Bestel uw
•/ en
A. Rair& Zooi
OOSTENDE (Vuurtoren)

A\en' brengt ten huize.
Tel.

Sociétê anonyme beige pour Ia Conservation du Poisson par

l f\ •••K/"\iri A i*4-if ix^iX-Nl meest gekend onder
l—Ö PTÜIU A\l U l IUIt3l den naam van
mmm^mmm^^mf^^mH^mmm A. R T I C
Adr. Tel. ART1C, Oostende — Telefonen 1581 -1640

Moderne instellingen voor het INVRIEZEN
en BEWAREN van alle soorten visch

KOELKAMERS ten dienste der
Vischhandelaars

Groothandel in vervrozen visch, waar-
onöer Sprats en Haring.

Grootverkoop van allerbeste ZALM mer-
ken «Hubay» en «Labdor», alsook ver-
schillende andere soorten van Zalm met
of zonder kop, aan prijzen buiten concur-
rentie. Vraagt onze bijzondere prijzenlijst.

Wij gerieven ook da kleinhandelaars aan
voordeelige prijzen en gelasten ons met
het inpakken, bewaren en verzenden van
versche visch. >

Adres : LE FROID ARTIFICIEL S. A.
Rive des Blanchisseurs, OSTENDE.

'Ostch

STf/0,

Zeevischgroothandel

Brunei & €°
OO S T E N D E

KONSERVEN

SPROT
VERSCH EN

HARING
GEZOUTEN

Tel, Adr, COJrtPAS

Telefonen 310 -1250

's Nachts 1561

Voor u we Sardienen
eischt alleenlijk het
merk
DRIE KOPPEN

Sardinerie du Littoral
Breedene-Oosiencle Tel. 1620

Scheepsmotoren

VALCKE debr. n. v. Oostende
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